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ملخص

«�أن تخلق  ...يعنى �أن تقاوم» /.جيل ديلوز
«Créer, c’est résister»\ Gilles Deleuze

ت�س��عى هذه الدرا�س��ة �إلى مقارب��ة �أثر «الثورات» و«االنتفا�ض��ات» العربية على الق�ض��ية
الفل�سطينية من خالل ثالثة محاور؛ يهتم الأول بمقاربة نظرية حول الثورات والحركات
االحتجاجي��ة عب��ر عر�ض بع�ض النم��اذج وتحليلها وربطها بال�س��ياق العرب��ي ،في حين
يتن��اول المحور الثاني الخطابات االجتماعية التي يتم تداولها في الحياة اليومية وتغيرات
الخطاب��ات الأيديولوجية في ال�س��احات العربي��ة المختلفة� .أما المح��ور الثالث ،فيهتم
بت�أثير هذه الثورات على الق�ض��ية الفل�س��طينية وانعكا�س��اتها المختلفة على الم�س��تويات
الر�س��مية ،وعلى الحراكات االحتجاجية الفل�س��طينية المختلفة ،من خالل القيام بتحليل
�سو�سيولوجي للفاعلين االجتماعيين المختلفين ،والتركيز على خلفياتهم ومنطلقاتهم.
وفي هذا الإطار تجدر الإ�شارة �إلى مجموعة من المالحظات:
�أو ًال� .أن هذه الثورات هي في طور الت�ش��كل ،و�ض��من �صيرورة ديناميكية متغيرة ،ما ال
يمنحن��ا الكثير من الأدوات للتحلي��ل ،ولذا ف�إن محاولتنا هي ق��راءة ت�أويلية لفهم
الأحداث و�أثرها على الق�ض��ية الفل�سطينية ،حيث نفتقد لقراءة مابعدية كافية زمني ًا
للتحليل؛ �أي لمابعدية حدوث الفعل.
ثاني�� ًا .ال يوجد نم��وذج واحد لكل «الث��ورات العربية» �أو «االنتفا�ض��ات» �أو النزاعات
الم�سلحة ،لن�ستطيع االرتكاز عليه.
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ثالث�� ًا .ال توج��د ر�ؤي��ة فل�س��طينية واحدة (ر�س��مية و�ش��عبية) ،ب��ل توج��د ر�ؤى مرتبطة
بالخطابات الأيديولوجية ،وبالتحالفات والم�ص��الح وعالقات القوة لفرقاء �إدارة
ال�صراع الداخلي الفل�س��طيني (حركتي فتح وحما�س) بنظرائهم في �سلطات دول
ما بعد � ،2011أو مع �س��لطات الدول التي لم يم�س��ها «الربيع العربي»؛ ويختلف
الفل�س��طينيون ذوو الر�ؤى الر�س��مية عن ذوي الر�ؤى غير الر�س��مية على ا�صطالح
نعت هذه الأحداث في الوطن العربي« :التمرد»« ،االنتفا�ض��ات»« ،الثورات»،
«الخري��ف العربي»« ،خي��وط اللعبة»« ،الم�ؤام��رة» ،وكذلك بالن�س��بة للتيارات
ال�سيا�سية المختلفة وفق ًا للمرجعيات الثقافية والأيديولوجية.
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المحور األول

مقاربة نظرية
�أوالً .مالمح �سو�سيولوجية للحركات االحتجاجية العربية الحالية
ترتكز الثورة معرفي ًا على ثالث خ�ص��ائ�ص وهى الفجائية ،والعمق ،وال�ش��مولية .ويجب
التذكير هنا بالفارق بين ثورة تطيح بنظام قائم ،وبين االحتجاج باعتباره فع ً
ال معد ًال؛ �إذ �أن
حتمية ل�شروط اجتماعية؛ حيث تحدث عندما تتلو مرحلة طويلة من التقدم
مح�صلة
ال ّثورة
ّ
ّ
االقت�صادي واالجتماعي مرحلة ق�صيرة من االنقالب الحاد الذي تت�سع ب�سرعة �أمامه الهوة
1
بين التوقعات والمكاف�آت ،وت�صبح حينها ال تحتمل ،وتمتد ب�شكل وا�سع في المجتمع.
عدو اجتماعي (وقد يكون ال�ضد
تحتاج الثورة �إلى عنا�صر �أ�سا�سية عدة؛ �أو ًال،
ّ
ال�ضد� ،أي ّ
هنا �ضد الدولة� ،أو �ضد الطبقة� ،أو �ضد النظام ال�سيا�سي� ،أو �ضد النظام االجتماعي القائم،
�أو �ضد الم�شروع المجتمعي والثقافي المهيمن) .وثاني ًا ،تحتاج لهو ّية اجتماعية للفاعلين
والمحركي��ن لها (�إم��ا طبقة ،و�أما حرك��ة اجتماعية ،و�أما �ش��ريحة اجتماعي��ة) .وثالث ًا،
م�شروع اجتماعي ،وهذا معناه �أننا ل�سنا بحاجة �إلى برنامج �سيا�سي وال قيادة �سيا�سية ،لأن
المقاومة المجتمعية تتجلى �ص��ورها بعيداً عن الت�ص��نيفات ال�سيا�سية الكال�سيكية (بمعنى
الت�أطير ال�سيا�س��ي والحزبي) ،وهذا تمام ًا ما يطبع الثورات العربية المعا�صرة ،ما �أدى �إلى
بروز فئات (�ص��نافيات) اجتماعية جديدة خارج الت�ش��خي�ص الكال�س��يكي (التي كانت
تاريخي ًا ترى في فئة ال�ش��باب فئة غير م�سي�سة)� .أما الحركة االجتماعية ،فتتولد باعتبارها
.1

قدمت �أفكار من هذه المقاربة في م�ؤتمر م�ؤ�س�سة مواطن ال�سابع ع�شر عن الثورات العربية :تحديات فكرية و�سيا�سية-
رام اهلل ،الذي عقد بتاريخ � 17 - 16أيلول�/سبتمبر .2011
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ن�سق ًا اجتماعي ًا متوتراً ،ينتج عن انحراف م�سار اجتماعي �أو �سيا�سي �أو اقت�صادي ،وت� َّؤول
هذه الحركة االجتماعية �إما �إلى عالم الم�ستتر ،و�إما �أن تظهر �إلى العلنية في الف�ضاء العام،
وهو المحور الذي �س�أهتم به الآن.

ثانياً .الف�ضاء العام :كمفهوم وممار�سة في ال�سياق االحتجاجي العربي
عج��ز علماء االجتم��اع العرب 2ع��ن ا�ست�ش��راف الثورات �سو�س��يولوجي ًا ،وت�ش��خي�ص
الت�ص��ورات
بع���ض الحركات االجتماعي��ة االحتجاجية؛ وقد يعود هذا �إلى مجموعة من
ّ
الت��ي طبعت الحق��ل المعرفي ال�سو�س��يولوجي العرب��ي طوي ً
ال عن مق��والت ومبررات:
«مح��دودة الحيز»« ،نظريات الالمب��االة»« ،غياب الثورات االجتماعي��ة» ،في التاريخ
االجتماع��ي العربي؛ مروراً بالمقارب��ات الثقافوية التي قدم��ت المجتمعات العربية كما
ل��و كانت حاالت ا�س��تثنائية في الم�ش��هد الكوني .كم��ا تظهر لنا كتاب��ات الكثيرين من
علم��اء االجتماع العرب �أن لديهم ت�ص��ورات عن عدم «قدرة المجتمع��ات العربية على
�إح��داث الثورة» ،و�أنهم يرون هذا العجز نتاج ًا لعدم توفر ال�ش��روط المنتجة للثورة :بدءاً
ب�أدواتهم التحليلية المرتبطة بتن�شئة مجتمعية عربية قمعية بطريركيه� ،أو لر�ؤى ل�صراع بين
مكونات الريف والمدينة يحول دون ت�شكل مواطنة �شاملة� ،أو لمقوالت تربط الحركات
االحتجاجي��ة بالمدن� ،أو محاوالت لتف�س��ير ذلك بحداثة التجربة الدوالتية وا�س��تيرادها
وه�شا�ش��ة الم�ؤ�س�س��ات الدوالتية وما ي�ص��احبها م��ن عمليات اجتماعي��ة الزمة لتكوين
المواطن والمواطنة؛ �أو تف�س��يراً النت�شار عقلية الخوف التي تنتج بع�ض ًا من ذاتها ،وتجتر
بع�ض ًا �آخر؛ و�أخيراً منحى �إعادة �إنتاج الت�صورات اال�ست�شراقية ور�ؤى المركزيات الثقافية
المهيمنة ،والغربية منها تحديداً .هذه الت�س��ا�ؤالت المعرفية لي�ست خا�صية عربية ،حيث
نجد الكثير من المداخالت المختلفة حول �ضرورة تدخل علماء االجتماع بحث ًا ومقاربة
3
و�إعادة لالهتمام بما ي�سميه مايكل برواي بـ»�سو�سيولوجيا العموم».
م��ا يهمنا هنا ه��و تفح�ص فكرة غياب الف�ض��اء االجتماعي العام ف��ي التاريخ االجتماعي
ي�ستمد داللته من
العربي .يعتبر فيري� 4أن الف�ض��اء -من زاوية الممار�س��ة االجتماعية له-
ّ
.2

انظ��ر مق��االت كل من الطاهر لبيب« .الربيع العربي � ..إلى �أين» ،مجلة �إ�ض��افات ،العدد ال�س��اد�س ع�ش��ر2011 ،؛
وكذلك جاك قبانجى« .لماذا فاج�أتنا انتفا�ضتا تون�س وم�صر؟»� ،إ�ضافات ،العدد الرابع ع�شر.2011 ،

.3

Michael Burawoy, “Public Sociology: Populist Fad or Path to Renewal?” British
Journal of Sociology 56(3): 2005. 417-432.

.4

Ferrier Jean-Louis (dir.). Sémiotique de l›espace, architecture, urbanisme: sortir de
l›impasse, Paris: Ed Denoël et Gonthier. (Coll. Médiations), pp, 193; 213. 1979.
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ا�س��تعمال �شاغل له اى ا�س��تخدام للفاعل الخا�ص به ،وهذه الممار�س��ة الف�ضائية بالمعنى
ّ
ت�ش��كل تخيل الفاعل لف�ض��ائه ،وتجذبه للف�ضاء
االجتماعي هي جانب من الجوانب التي
5
الخا���ص بالجماعة المرجعية .ويتناول لوفيفر الف�ض��اء االجتماعي من خالل ف�ض��اءات
والمت�صور .وهو
التم ّثل ،والف�ض��اء المح�سو�س؛ �أي من خالل ممار�سة الف�ضاء الممار�س
ّ
كذل��ك �أي�ض�� ًا �أداة للتفكير مثلما هو للفعل؛ وو�س��يلة للإنتاج والمراقب��ة ،وبالتالي مجاال
للهيمنة والنفوذ.
�إن كل جماعة محكومة تخلق من محنتها موروث ًا ينتج خطاب ًا م�ستتراً م�ضاداً للخطاب
العلني بالمعنى الذي يق�ص��ده جيم�س �س��كوت 6،حيث يو�ض��ح ه��ذا الموقف �أن ثمة
ثقافة خا�ص��ة تنمو لدى الخا�ض��عين ،وهذا الخطاب الم�س��تتر هو م��كان مميز ينطلق
في��ه الخطاب المهيمن عليه والم�ض��اد والمن�ش��ق ،وكلما زادت هذه ال�س��لطة بط�ش�� ًا
بالجماعات المهيمن عليها ،تت�ش��كل ردود فعل م�ض��ادة تنتج ثقافة تحتية؛ وفى لحظة
تاريخية مح��ددة تحدث الثورة وتكون فجائية ،وهذا ما تعجز عنه الحركة ال�سيا�س��ية
المتنا�س��قة والمنظمة ال�س��اعية نحو م�شروع اجتماعي وا�ض��ح من فعله �أو فهمه .هذا
العم��ل االرتجالي �أو العفوي ،يرتكز على �ش��بكات مجتمعية ،وهى �ش��بكات �أ�ص��يلة
منغر�س��ة في المجتمع ،وتنمو بدرجة من اال�ستقاللية الذاتية بعيداً عن النخب الحاكمة
التي تعمل على �إن�ش��اء ثقافة م�ضادة للثقافة الر�س��مية .وت�أخذ تعبيراتها مظاهر عديدة،
منه��ا :العزوف عن ال�سيا�س��ة حتى حد الالمب��االة؛ وربما يجب اعتب��ار هذه المظاهر
�أفع��ال مقاوم��ة ،بحيث �أن هذه الممار�س��ات ال يمك��ن �أن تترجم �إال عب��ر خلفية من
تراث �ش��عبي وتفاهم وا�س��تياء �ش��عبي داعم له .فعالقتا القوة والكالم جز�آن حميمان
و�أ�ص��يالن من التراث االجتماعي .ولذا ،ف�إن ال�ص��مت مقاومة ،وتجرى عادة ت�سمية
هذه ال�ش��ريحة بـ»الأغلبية ال�صامتة» بمنطق بوديار (� 7،)Budiarrdأو بت�صور بورديو
()Bourdieu؛� 8أي باعتباره��ا «طبق��ة جام��دة» يتحدث با�س��مها ،وه��ذا يظهر لنا
بو�ض��وح �أن ثمة هو ًة بين التراث ال�ش��عبي ال�ش��امل العلني ،وبين الموروثات ال�ش��عبية
المخفية بالمعنى الذي ي�ستخدمه �سكوت.
.5

Lefebvre Henri, La Production de l’espace, Anthropos, Paris, pp. 88-89, 1974

.6

Scott James, La domination et les arts de la résistance, Fragments du discours
subalterne, Paris, Éditions Amsterdam, 2008.

.7

Baudrillard Jean, Le Système Des Objets : La Consommation Des Signes, éd.
Gallimard, Paris,1968.

.8

.Bourdieu Pierre. Langage et Pouvoir Symbolique, Paris, Seuil, 2001
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�إذن ،ه��ذه الأحداث هي بمثابة دع��وة لنا كعلماء اجتماع عرب لإع��ادة االعتبار للحياة
اليومي��ة كمدخل لقراءة الظواهر االجتماعية ،فهي التي تدفع وتختلف ح�س��ب حاجات
الجماع��ة المحكوم��ة ،وت�ؤدى بمنطق التح��دي الرمزي الخفي الذي يمكن �أن ي�س��تمر
تحد علني للنظام القائم� ،أي انطالق ال�شرارة،
للحظة التي ي�صبح فيها قادراً على �إحداث ٍّ
�س��ببي �إلى نقطة البداية.
ولقد مور�س هذا في �أكثر من بلد عربي ،والتي تعزى �إلى تف�س��ير
ّ
�س��ببي يحيل ال ّثورة بك ّليتها كعل��ة �أو نتيجة ،و�إلى
منهجي على تب ّني تف�س��ير
ثم��ة �إجماع
ّ
ّ
ّ
نقطة بداية بما يتنا�سب و�أي تف�سير �سببي يو�ضع كما هو الحال بالن�سبة للثورات الأخرى
ف��ي العال��م ،من خالل نماذج الث��ورات االجتماعي��ة المختلفة (ث��ورة الطلبة في 1968
بفرن�س��ا) ،و(انتفا�ضة الجزائر )1988؛  ...الخ ،التي بد�أت جميعها بمطالب احتجاجية
محددة ،ثم تمددت لت�ش��مل ق�ضايا مجتمعية �أخرى ،وتمثل في الكثير من الحاالت بداية
�ش��رارة لثورات عامة ،تكون لها �آثارها االجتماعية وال�سيا�سية ،وهذا ينطبق على انطالق
محمد البوعزيزي في تون�س ،وحركة
«الثورات العربية» الحالية ،مثل «انتحار ّ
ال�ش��هيد» ّ
� 6أبريل ،و�شباب  25في م�صر � ...إلخ.
بناء على ما �س��بق ،ف�إن كل �أ�ش��كال المقاومة المقنعة تمهد لإحداث المقاومة الظاهرة
ً
و�أ�شكال االقتناع في النزول �إلى ال�ساحات العامة ،كما حدث في حاالت ميدان التحرير
في القاهرة ،و�شارع بورقيبة في تون�س � ...إلخ� .إن هذا المنحى ي�ؤدى م�ؤداه �إلى �أن ثمة
حياة مزدوجة تطور بها الجماعة �أ�س��لوبها ،ولغتين عامة (للعلن) ،وخا�ص��ة (للخفي)،
وتاريخين (ر�س��مي) وغير ر�س��مي ،ي�ض��اف �إليه��ا �إرث منقول م��ن الأغاني والنكات
وال�ش��عر  ...ال��خ .وه��ذا ما ال تتنب���أ به العل��وم االجتماعية ،ولم ت�ست�ش��رف الحدث،
ولم تتك�ش��ف لها الطاقة ال�ش��عبية التي كان��ت موجودة في المعتقدات والممار�س��ات
والتج��ارب والخبرات المنقولة ،والتناقالت العابرة للأجي��ال التي انفجرت في لحظة
تاريخية زمكانية محددة.

ثالثاً� .إعادة تملك الف�ضاء االجتماعي العربي
تقدم لنا الثورات العربية المعا�صرة نماذج ن�ستطيع �أن نقر أ� فيها فكرة �إعادة تملك الف�ضاء
الع��ام الذي كان حك��راً على �أجه��زة القمع البدني��ة والأجهزة الأيديولوجي��ة الأخرى،
و�إقحام المخ�ص��خ�ص (الخا�ص) وهيمنته على الف�ض��اء العام .وهذا الف�ض��اء لي�س مكان ًا
مادي ًا فح�س��ب ،بل هو �أكثر من ذلك ،وي�ش��تمل على معانٍ ومحتويات ثقافية عدة .ومن
مبادئ الف�ض��اء العام� ،إمكانية �أن ي�ش��ارك الجميع في بناء م�شروع مجتمعي يكون مرتبط ًا
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بحاجة اجتماعية ،كالمطلب االجتماعي للديمقراطية� ،أو االجتماعي المطلبي اليومي� ،أو
لتعميم الحريات .وهناك ت�صورات ترى �أن ثمة غياب ًا للف�ضاء االجتماعي العام في ال�سياق
العرب��ي؛ ولكن المتتب��ع لتاريخيانة هذه الف�ض��اءات االجتماعية ف��ي التاريخ االجتماعي
العربي -الإ�س�لامي ،يجد العديد من الظواهر التي تُظهر ح�ض��وراً وممار�سات؛ كالثورة
التي حدثت -على �سبيل مثال -بعد حريق الأزهر بم�صر العام  .1798ويمكن لنا في هذا
ف�سر �أنه في ال�سياق
ال�سياق ،اعتبار الجامع كمكان انطالق للحراك االجتماعي الذي قد ُي َ
الحالي �إعادة اعتبار للف�ض��اء العام ،ولكن المكان هنا لي�س الم�س��جد الذي هو عبارة عن
م�ؤ�س�س��ة دينية بامتياز؛ ولكن المكان كجامع ،حيث يمكن اعتبار الجامع م�ؤ�س�سة �أقرب
�إلى ف�س��حة �أرحب للت�ش��اور في الر�أي العام ،وهو لي�س حكراً على الم�س��لمين 9.وتُظهر
لنا الأحداث في دم�ش��ق والقاهرة والإ�سكندرية -في بداياتها� -أنه تم التعامل مع الجامع
كف�ض��اء مجتمعي يجمع الطوائف المختلفة ،ولي�س كما تروج الجماعات الإ�سالمية ب�أنه
دليل على طغيان نزعة التدين الإ�سالموي.
هذا الف�ض��اء العام �ش��هد تحوالت عديدة في التاريخ االجتماعي العربي ،من «�س��وق
عكاظ» �إلى بع�ض الحمامات ،مروراً بالتغيرات التي حدثت على الف�ض��اءات المدينية
الحديثة؛ وعمليات تحويل العام �إلى خا�ص ،و�سطوة الإ�شهار والدعاية على الر�صيف
وال�شارع� ... 10إلخ� .إن �أحد التعبيرات التي يطلقها النا�س هو دعوة ورغبة في ا�ستعادة
ال�شعور بالكرامة ،فالكرامة هنا هي معطى �شخ�صي وفي الوقت نف�سه معطى عمومي،
الحق ،حيث يظهر لنا في العديد من �ش��عارات النا�س والجماعات
ويعمل على �إحقاق
ّ
الديناميكية في الحركات االحتجاجية العربية ،ولذا ف�إن القا�سم الم�شترك هو الكرامة،
�أو م��ا يت��م التعبير عن��ه محلي ًا في بع���ض البلدان مث��ل تون�س وبلدان المغ��رب العربي
«حـقرة» تذكرنا بفك��رة االعت��راف االجتماعي بالمعنى
بالحق��رة؛ حيث �أن كلم��ة ُ
وحقار ًة
لل�شرعية
البورديزاينى
يء يحقِ ره حقْراً ومحقرةًِ ،
االجتماعية .لغوياَ :حق ََر ّ
ال�ش َ
ّ
ّ
ٌ
ورجل َح ْيق ٌَر:
واحتقر وا�س��تحقره :ا�ست�ص��غره ور�آه حقي��راً ،وحقّر الكالم� :ص�� ّغره،
َ
11
�ض��عيف.
مجرد �ش��عور �آني .وهي
ُ
«الحـقـــرة»� ،إذن ،بنية اجتماعية ثقافية ولي�س ّ
اجتماعية تر�ش��ح بعالقة هيمنة بمنطق بوردي��و ( ،)Bourdieuحيث
كذل��ك مواقع
ّ
إن�سانيتها ،و�أن تنكر
يرى �أنّ �أق�س��ى ّ
ال�س��لطات و�أق�صاها �أن تنزع عن الذات الب�ش��ريّة � ّ
.9

النيهوم ،ال�صادق .محنة ثقافة مزورة� ،صوت النا�س �أم �صوت الفقهاء ،بيروت :ريا�ض الري�س.2000 ،

 .10بوعزيزي ،مح�سن .ال�سيميولوجيا االجتماعية ،بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية.2010 ،
 .11تريم�ش ،ماهر« .االحتقار واالحتراق مالحظات في �إيتيقا الثورة في تون�س» ،مدونات �إيالف.
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عليه��ا االعت��راف 12بكينونتها؛ �إن الأفعال االحتجاجية ،مث��ل ظاهرة االنتحار حرقاً،
�سيا�سية ثورية ،فاالنتحار في الف�ضاء العمومي و�أمام م� ّؤ�س�سات ترمز �إلى ال�سلطة
�أفعال
ّ
التي اخترقت الف�ض��اء العمومي ال��ذي كانت تحتكره �أجهزة البولي���س فكري ًا وثقافي ًا
و�أكاديمي ًا و�إعالمي�� ًا ومالي ًا و�أيديولوجي ًا وحزبياً ،له دالالت عديدة حيث �إن االنتحار
حرقاً ،حرقٌ
بالخا�ص –الج�س��د -للف�ض��اء العا ّم المد ّن�س ،ه��و بمثابة تطهير للخا�ص
ّ
والعام معاً 13.وكما يقول با�س��كال (�« ،)Pascalأريد �أن �أقول لك ذلك في وجهك
14
لكي يكون له وزن»� ،أو بتعبير الخطيبي بمثابة «عالمة اجتماعية».
�إن الظواهر المختلفة التي تتجلى �ص��ورها في الحركات االحتجاجية العربية ،والتي تعبر
عن نف�سها في ال�شارع لتعيد االعتبار للر�أي العام العربي الذي �سماه بع�ض من متخ�ص�صي
العلوم ال�سيا�س��ية الغربية بـ»ال�ش��ارع العربي» وك�أنه ظاهرة ثقافوي��ة عربية ،والذى �أتثبت
قدرته على تملك ال�شارع و�أ�سقط بال رجعة الفكرة اال�ست�شراقية القائلة ب�أن ظاهرة ال�شارع
العربي تهرب من نموذج الحداثة وتخرج عن ال�سياق الكوني – �إنما هي ظواهر محاكاة
15
وبل ا�ستح�ض��ار لبع�ض «�شعارات الربيع العربي» في كل من �إ�س��بانيا وفرن�سا واليونان،
وقد جاءت لتعيد الت�أكيد على فكرة كونية االحتجاج في الف�ضاءات العامة .وال ندعى هنا
التعميم ،وندرك �أن لكل مجتمع عربي تواريخ خا�ص��ة ومالمح مختلفة لعمليات ت�ش��كل
نخبها وم�س��توى تعليمها و�أو�ضاعها االقت�صادية التي تختلف من بلد �إلى �آخر ،ولكن من
الممكن �إيجاد بع�ض القوا�سم الم�شتركة التي نقدم بع�ض ًا منها هنا.
ث��ورات وحراكات تقودها مجموعات �ش��بابية متعلمة م�س��يحية وم�س��لمة� ،ش��عارات
مكتوب��ة بلغة �أقرب �إلى النا�س ،موجه بع�ض��ها لمخاطبة الكون��ي المعولم ،ولي�س تنفيذاً
لتعليم��ات �أدوات االت�ص��ال الحداثية التي تقودها م�ؤ�س�س��ات الوكال��ة الأميركية للتنمية
الدولية ( ،)USAIDوالمنظمات غير الحكومية �ص��احبة الدرو�س ما بعد اال�ستعمارية
(ما بعد الكولونيالية) .وهو ما ي�ؤكد الح�ضور الكثيف «لل�شباب» كمو�ضوعة وكمقولة
Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire, L’économie des échanges linguistiques, .12
Paris, Fayard, 1982.
 .13تريم�ش ماهر ،م�صدر �سابق.
 .14الخطيبي ،عبد الكبير .اال�سم العربي الجريح .ترجمة :محمد بني�س .تقديم :روالن بارت ،بيروت :دار العودة.1980 ،
 .15خرج �آالف المتظاهرين في �إ�س��بانيا في �ش��هري �أيلول وت�شرين الثاني  ،2012و�شباط  2012في اليونان ،لالحتجاج
عل��ى ال�سيا�س��ات االجتماعية واالقت�ص��ادية لحكومات بالده��م ،وقد لوح��ظ مجموعة من ال�ش��عارات التي تحاكي
�ش��عارات ميدان التحرير و�ش��ارع بورقيبة ،وعلقت ال�ص��حافة الأوروبية في حينها �أن ثمة انتقا ًال لل�ش��ارع العربي �إلى
ال�شارع الأوروبي.
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في البناء الداللي لهذا الخطاب (الخطابات) .و ُي�س��قط �س��يطرة الكلي�شيهات والقوالب
الجاه��زة والنمطية على تمثالتنا الجماعية ،التي كنا ن�ص��درها عل��ى الكثير من الظواهر
ال�سيا�سية واالجتماعية.
م��ن منظ��ور �آخر ،فان م��ا يحدث في الف�ض��اءات االجتماعي��ة العربية ،يتواف��ق مع ر�ؤى
كا�ستلز 16،الذي يرى فيها �سبي ً
ال لتملك الف�ضاء الإعالمي في الف�ضاء العام ،وتعيد االعتبار
لل��ر�أي الع��ام العربي .كما يظهر لنا �أنن��ا �أمام حركة اجتماعية بفاعلين جدد ،و�ش��عارات
جديدة ،ومطالب جديدة ،والفاعلون فيها هم �أ�سا�س ًا من الذين لي�ست لهم خبرة في العمل
ال�سيا�س��ي بالمعنى االحترافي ،و�أهمهم �شباب الـ»في�سبوك» ،والمدونون ،وفنانو الراب،
والعاطل��ون عن العم��ل ،وهذه الحركة االجتماعية تظهر لنا ف�ش��ل ال�سيا�س��ات الدوالتية
لدول ما بعد اال�س��تقالل في العالم العربي ونماذجها االجتماعية واالقت�ص��ادية .كما �أننا
�أم��ام نمط جدي��د يختلف عن نم��اذج كاراكي��ل ( )Thomas Carlyleالذي يرى �أن
البطولة هي نمط لال�ستلهام .ومن الم�ؤكد �أن الف�ضاء االفترا�ضي ال ي�صنع وحده الحركات
االحتجاجية ،ولكنه ي�س��اهم فيها م�ساهمة كبيرة ،ويعطيها ال�ش��رعية المطلوبة ،ويعطيها
كذلك لغة جديدة ،ففي تون�س -كما هو ال�ش���أن في م�ص��ر -كانت �أغلب ال�شعارات �آتية
من ابتكار الأفراد و�إبداعاتهم ،ويمكننا ت�س��جيل غياب وا�ض��ح ل�ش��عارات م�ستهلكة �أو
م�ش��حونة �أيديولوجي ًا –على الرغم من ح�ض��ور الأيديولوجيا -كما �س���أحاول �أن �أو�ضح
ذل��ك في المحور الثاني� .أما فيما يخ�ص رمزية الف�ض��اء الع��ام ،فقد تم تجاوز الرمزية في
بع�ض الأماكن كما حدث في مدينة �سيدي بوزيد بتون�س 17م�سقط ر�أ�س محمد بوعزيزى؛
حيث �أنزل المواطنين تمثاله وكتبوا �ش��عارات بجانبه ال نريد تماثيل ،نريد تحقيق مطالب
بوعزيزى بال�شغل« /الخدمة» والكرامة.
لكن هذا الم�ش��هد تغير تدريجي ًا في �أكثر من بلد عربي ،وبخا�صة في ليبيا و�سوريا ،حيث
تدخلت مجموعات م�س��لحة محلية وجماعات �أخرى معولمة بدعم خارجي ،وعملت
على تغير هذه المعادلة ،بل وحدت من قدرة المجموعات ال�شبابية والم�ؤ�س�سات الأهلية
المعار�ض��ة من التدخل في ال�ص��راع القائم على الأقل في �س��وريا وليبيا ،وب�شكل �أقل من
خالل تهمي�ش القوى المختلفة في م�ص��ر ل�ص��الح ثنائية ال�ص��دام بين الم�ؤ�س�سة الإخوانية
والم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
Manuel Castells, L›ère de l›information. Vol. 1, La société en réseaux, Paris, .16
Fayard, 1998.
 .17انظر :اليو�سفي ،هالة« .ورقة مقدمة لم�ؤتمر نهاية التاريخ» ،جامعة بيرزيت.2011 ،
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كذلك يمكن لنا �إ�ضافة قا�سم م�شترك �آخر هنا ،وهو الريف كم�صدر للثورات والحركات
االحتجاجية الحالية ،حيث نجد �أن جل االحتجاجات والثورات العربية قد خرجت من
الريف والمناطق الداخلية كما هو الحال في تون�س ،وليبيا ،ومناطق ريف دم�شق ،وحتى
في نموذج العا�ص��مة كالقاهرة ،ف�إن مجموعات كبيرة من القواعد ال�ش��عبية هي من فقراء
المدن والمنحدرين من �أ�صول ريفية.
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المحور الثاني

�أوالً .الخطابات الأيديولوجية الجديدة وعالقتها بالحياة اليومية
ن�سعى في هذا المحور �إلى فهم تمثالت الخطابات المختلفة :اليومية المقابلة ،الم�ضادة،
المعيدة لإنتاج الخطابات الأيديولوجية الجديدة ،الت�صورات العالئقية بين المكونين .كما
ن�سعى �إلى تفح�ص قدرة البني االجتماعية الثقافية لإنتاج اليومي ،وعالقة ذلك باال�ستعارات
المختلفة من المحددات الأيديولوجية ب�أ�شكالها المختلفة الدينية ،والعلمانية ،والحداثية
 ...ال��خ؛ وت�أثيره��ا عل��ى «العقل الجمع��ي» وعلى «الوج��دان الجماع��ي» ،من خالل
فه��م ت�ش��كيالتها ومرجعياتها و�آليات عملها .وت�ش��خي�ص الخطاب��ات اليومية وعالقتها
بالخطابات الأيديولوجية الم�ؤ�س�س��ة في «االنتفا�ضات» و«الثورات» العربية المعا�صرة؛
و�آليات ت�ش��كل هذه الخطابات ومرجعياتها ،و�أ�شكال التعبير عنها في الحياة االجتماعية
العربية اليومية ،من خالل الف�ض��اءات العامة المنتجة لهذه الخطابات ،كما في ال�ش��وارع
والأحياء .كما �سنحاول ر�صد العنا�ص��ر الأ�سا�سية المكونة لبنية الخطاب الأيديولوجي،
باعتبار �أن الأيديولوجيا تجعل من الم�ص��لحة االجتماعية وم��ن الفعل االجتماعي معياراً
ل�ص��حة الفكرة .وعليه� ،سنقوم بقراءة بع�ض جوانب الحياة اليومية ،كم�سعى �إلى تفكيك
الظاهرة االجتماعية ،على اعتبار �أن الغمو�ض خا�صية من خا�صيات الحياة اليومية ،حيث
اجتماعية والأكثر فرد ّية ،والأكثر
تف��رداً ،والأكثر
اليومي الأكثر
ال ي��زال
ّ
ّ
عمومية والأكثر ّ
ّ
بداهة والأح�سن اختفاء.
نق�صد باليومي 18تحليل الحياة اليومية وتمثالتها المختلفة الأبعاد لهوية الفاعلين االجتماعين؛
من �أجل تحليل ال�س��لوكيات ،وتحديداً فهم العالقة بين ال�ص��نافيات االجتماعية الم�شرعنة
اجتماعي�� ًا ،والتمث�لات الذاتية الت��ي يعبر عنها الأف��راد فيما يخ�ص مكانته��م االجتماعية.
 .18يعن��ى بالفرن�س��ية ،Quotidien: de tous les jours :كم��ا �أن��ه المعن��ى نف�س��ه تمام ًا الذي يحمل��ه اللفظ في
الإنجليزية.quotidian : recuring every day :
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وتقت�ض��ى قراءة �سو�س��يولوجيا الفاعلين ،االهتمام بالفعل الذي يرتكز على م�شروع طوعي
مطور ذاتي ًا ،و�إظهار مجموعة من الممار�س��ات الفردية والجمعية من خالله ،والتعامل معه
باعتب��اره مجتمع الدالالت والرم��وز 19كما يقول بي��رك ()Berque؛ وتفعيل هذه الر�ؤية
بالن�س��بة للق�ض��ايا المطروحة في الحياة العام��ة وفي الحياة اليومية للأ�ش��خا�ص .ومحاولة
االقتراب� ،سو�سيولوجي ًا ،من ظواهر تم تهمي�شها ،م�ستعيرين ما يعبر عنه ريكور �إنه «�إذا تحقق
الخطاب كله بو�ص��فه واقعة ،فيجب فهم الخطاب كله بو�صفه معنى» 20،وبقول �آخر ،فهم
الأبعاد العفوية في الفعل الإن�ساني واالجتماعي .لهذه الحرية الإبداعية ح�ضور �ضمني في
ّ
الم�شكلة للواقع
الواقع االجتماعي لدى جرفيت�ش ( ،)Gurvitchوتم ّثل �أحدى العنا�ص��ر
21
ّ
االجتماعي نف�س��ه.
موجه �أو العفوي بمنط��ق توران،)Touraine( 22
ي�ش��كل هذا اللاَّ ّ
تحول الإن�س��ان االجتماعي من عون
مجا ًال للإبداع؛ �أي الحرية في الفعل الإن�س��اني التي ّ
(� )Agentإلى فاعل ( ،)Acteurوالتي تقرن �ض��رورة �ص��ياغة تم ّثل �سو�سيولوجي جديد
للحي��اة االجتماعية بع��ودة الفاعل على مختلف �أ�ص��عدة الحي��اة االجتماعية في الخطاب
ال�سو�س��يولوجي .فالفاعل يجب تعريفه بالم�س��افة الفا�ص��لة التي ي ّتخذه��ا �إزاء قدرته على
ال�سيطرة وتحويل العالم� ،أكثر منه بهذه القدرة نف�سها؛ �أي �أنّ الم�سافة الفا�صلة التي ت ّتخذها
ال��ذات بالنظر لتنظيم المجتم��ع ،يجب �أال تجعله منغلق ًا على ذات��ه ،بل تهيئ عودته للفعل
ثقافي ،وبالتالي ينتقل
وحمله على ا�س��تثمار نف�س��ه داخل حركة اجتماعية �أو داخل تجديد
ّ
التحلي��ل من البنية والقيم والمعايي��ر �إلى المجتمع و�أدوات ال�ض��بط والمراقبة االجتماعية؛
ومن اال�ستبطان �إلى التماثلية ومن الفاعل والفعل االجتماعيين.
كم��ا �أن��ه يحيلنا �إل��ى �أ�ش��كال الرف���ض والمقاومة الت��ي ت ّتخذ �أ�ش��كا ًال عدي��دة ،وتتب ّنى
ا�س��تراتيجيات مختلف��ة .يقع العف��وي �إذن كما يقول لوفيف��ر ( 23)Lefebvreفي عمق
يتغيب» ،والعفوية والتلقائية
اليومي .فغياب هذه الأ�ش��كال ،يعني �أنّ «�ش��يئ ًا ما �أ�سا�س��ي ًا ّ
كما هو معروف من االجتماعي ،لك ّنها ال يمكن �أن تكونه ،فهي لي�ست �سوى عن�صر منه
في م�س��توى من م�س��تويات االجتماعي .والت�س��ا�ؤل هنا هل اليومي والعفوي مجرد من
الأيديولوجيا؟ وهذا ما �سنمح�صه.
.Berque Jaque, L’Islam au défi. Paris: Gallimard, 1980, p. 307 .19
.Paul Ricœur, Du texte à l›action. Essais d›herméneutique II, Le Seuil, 1986 .20
.Gurvitch Georges, Déterminismes et liberté humain, 1955, p. 94 .21
.Touraine Alain, Le retour de l’acteur, fayard, 1984, p. 16 .22
.Lefebvre Henri, Critique de la vie quotidienne, Paris, Crasset l’arche, 1958, p. 220 .23
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لق��د اعتقد الكثير م��ن الباحثين �أن الأيديولوجيا قد مات��ت ،و�أننا نعي�ش في مجتمعات ما
بع��د الأيديولوجي��ا ،فقد ظهرت فكرة نهاية الأيديولوجيا ب�ش��كل قوي في خم�س��ينيات
الق��رن الما�ض��ي ،م��ع مي�لاد المجتمع اال�س��تهالكي في �أمري��كا ،ما دف��ع مجموعة من
ال�سو�س��يولوجيين الأمريكيين والأوروبيي��ن ،وتحديداً ( )Bellالذي كت��ب �آنذاك كتابه
ال�ش��هير (� ،)The end of Ideologyإلى التنب�ؤ باختفاء الأيديولوجيا .ولكن �س��رعان
ما �أثبتت ال�ص��راعات االجتماعية وال�سيا�س��ية في كثير من �أنحاء العال��م� ،أن الأيديولوجيا
ا�ستح�ض��رت على الدوام في �أمريكا الالتينية وثورة مايو�/أيار  1968في فرن�س��ا و�أمريكا
 ...الخ .وتظهر لنا فكرة «نهاية الأيديولوجيا» كمجرد فكرة طوباوية تعبر عن تخيالت
غي��ر واقعية .وحتى الحديث عن �أيديولوجيات النهاي��ات مثل «نهاية التاريخ» ،و«نهاية
المقد���س» ،و«نهاي��ة الإن�س��ان» ،هي بحد ذاتها �ض��روب من الأيديولوجيا �أي�ض�� ًا .لأن
الأيديولوجي��ا ال تم��وت ،بل تبدل جلدها عل��ى الدوام ،وكما هو معروف فقد �س��ادت
في الغرب �أيديولوجيات قوامها الر�ؤية الدينية ،ولكن مع حلول الع�ص��ور الحديثة �س��طع
نج��م التقنية ،ولكن ال يعنى هذا غياب المقد���س والديني ،فقد اختلطت الأيديولوجيات
العلمانية والدينية في �أكثر من �شكل في الم�سيحية ،وفى اليهودية ،وامتزج فيها ما هو ديني
وروحي بما هو دنيوي ومادي.

ثانياً .الأيديولوجيا والبروباغاندا (الدعاية الم�ضللة) ()Propagande
لفترات طويلة� ،س��اد االعتقاد �أن الأيديولوجيا والبروباغاندا� 24سمات تخ�ص مجتمعات
بعينها ،وتم ا�س��تبعاد هذين المفهومي��ن من عمليات الت�ش��خي�ص المرتبطة بالمجتمعات
المهيمن��ة «الغربي��ة» ،ولكن على العك���س تمام ًا ف���إن منظومتي الأيديولوجي��ا والدعاية
المغر�ضة ،ما زالتا حا�ضرتين في المناق�شات والمجادالت العامة العالمية التي ينتجها العالم
المهيمن -الغربي -والتي تظهر في مجموعة من الممار�سات مدعية حياديتهما للتالعب
بالر�أي العام .كما يظهر لنا ذلك في عمليات الت�أريخ ال�سيا�سي في القرن الع�شرين ،وتبين
لنا �أنها عبارة عن نماذج لتداخل الأيديولوجيا وممار�سة الدعاية ال�سيا�سية .ولقد تم تغليفها
من خ�لال التركيز على ا�س��تعرا�ض التحوالت الوهمية والمواقف ال�شخ�ص��ية للفعاليات
االجتماعي��ة المختلفة وفق ًا لما يك�ش��فه ان�س��ارت 25مث� ً
لا عن �أن فك��رة تحييد الدين في
 .24ن�ستخدم كلمة بروباغاندا لو�صف الدعاية بممار�سة غير �شريفة ومهزلة للحقائق لأغرا�ض التالعب بالر�أي العام.
,Pierre Ansart, «De l’idéologie à la propagande», les cahiers psychologie politique .25
numéro 12, Janvier 2008.
- 17-

المجتمعات الغربية هي بحد ذاتها فكرة طوباوية ،وحتى �إن لم ت�أخذ الأ�شكال نف�سها في
العالم العربي -الإ�سالمي ،ولكن لها ح�ضور ثقافي ،حتى و�إن تراجعت الفكرة كح�ضور
على م�س��توى الخطاب ،الأمر الذي يدح�ض فكرة �أ�سطورة اختفاء الأيديولوجيات .هذا
التغيير يظهر عالق��ة وطيدة بين البروباغاندا والأيديولوجي��ا ،ويمكننا التعرف عليه اليوم
في المجتمعات التي ت�أهلت با�س��م الديمقراطية ،وال�س�ؤال الذي يفتر�ض �أن نطرحه الآن:
كي��ف يمكن التعرف على و�ض��ع الواقع المعا�ص��ر للأيديولوجيات والتحقق من �ص��حة
التميي��ز بين الفكر والدعاي��ة؟ 26ويعبر عن هذا من خالل تنام��ي الأيديولوجيات الدينية،
والأيديولوجي��ات الأمنية العالمية التي هي �ض��روب من الأيديولوجي��ا والبروباغاندا� .إن
الأيديولوجيا والدعاية الم�ش��وهة (بروباغاندا) ( )Propagandeعبارة عن بنية منظمة
ومهيكلة بالمعنى الفوكوي (.)Foucault
�إن اال�ستخدامات المعا�صرة لهذه الخطابات تقترب من بع�ضها البع�ض -الأيديولوجيا
والبروباغاندا ( -)Propagandeفمث ً
ال ،في المجتمعات الغربية التي تت�س��م ب�سيادة
المنط��ق الأمني المراقبي ،يجعل اليومي يتقاطع مع الأيديولوجي ،فعلى �س��بيل المثال،
عند الإعالن عن وجود مخاطر تتهدد الأمن وال�س��لم ببلد ما ،ت�ستح�ض��ر كل عمليات
الدعاية الم�ض��للة ل�ص��نع عدو خارجي� .إن عمليات ت�ش��كل الأيديولوجيات ال�سيا�سية
المعا�ص��رة ،تثبت لنا �أنها جزء من الأ�س��اطير ال�سيا�سية الم�ؤ�س�س��ة الحديثة .ولذا ،ف�إن
عملي��ة الدعاي��ة الأيديولوجية هنا ،ت�أخذ طابع ال�س��مات ال�سيا�س��ة العامة في ظل نظام
ديمقراط��ي؛ دون الحاج��ة لإع��ادة �إنت��اج العن��ف المت�أ�ص��لة التي تظهر ف��ي الأنظمة
ال�ش��مولية� 27.إن ا�ستثمار الغرب لحقوق الإن�س��ان هو ا�ستثمار �أيديولوجي ،ومنظومة
حقوق الإن�س��ان لها طاب��ع �أيديولوجي ،وجل عمليات تحفيز اال�س��تهالك واالندماج
في ال�س��وق الر�أ�س��مالية العالمية هي جزء من منظومة خطابية يتم توظيفها ك�أيديولوجيا
توحيدية لل�س��وق� ،أو ك�أداة للهيمنة ال�سيا�س��ية على الم�س��توى العالم��ي .وعليه ،ف�إن
التمثل الأيديولوجي الجديد يتقم�ص انت�ش��ار �أفكار العولمة ،والنظام العالمي الجديد،
و«�أيديولوجيات الإ�س�لام ال�سيا�سي» التي تت�ضمن نوع ًا من التركيز على البعد ال�سيا�سي
للدي��ن في مقاومة التف��اوت االجتماعي الداخلي ،ومقاومة �أ�ش��كال «الغزو الثقافي»،
الذي ي�شبه �إلى حد ما انتعا�ش مظاهر الأ�صولية اليهودية ،والأ�صولية الم�سيحية ،وعودة
المقد�س في الغرب.
.Ibid .26
.Ibid .27
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ثالثاً .ح�ضور الأيديولوجيا في ال�سياق العربي االنتفا�ضي الحالي
وفقا لهذا المنحى� ،س��نقوم بفح�ص ح�ض��ور الأيديولوجيا في ال�سياق االنتفا�ضي العربي
الحال��ي 28،الأم��ر ال��ذي يقودن��ا �إلى مجموعة م��ن الت�س��ا�ؤالت :هل نحن �أم��ام ما يراه
«باديو» 29ب�أنه «�أ�ش��كال تتقاطع مع منطق الدولة الحديثة ف��ي «ديمقراطيتها المزيفة» �أو
«اقت�ص��ادها اال�س��تهالكي»؛ �أم نحن �أمام محاولة لتفكيك الإرث اال�س��تبدادي الآتي من
البن��ي الثقافي��ة والمجتمعية والدينية وتحويلها لذوات فاعل��ة؟ و�إذا كانت كذلك ،ما هي
المرجعيات الم�ؤ�س�س��ة لهذه الذوات؟ ثم كيف يتم التعبير عن هذه الذوات في الخطاب
اليومي؟ �إن المتتبع للتعبيرات الآتية من ال�شوارع العربية ،ومن ال�ساحات ،ومن الم�ساجد،
ومن الأرياف ،يجد �أن العديد من التعبيرات التي يطلقها النا�س عن «الحرية» و«الكرامة»
و�إنهاء «الحقرة» ،تك�شف لنا عن �آليات ا�ستدماج المعي�ش اليومي «ال�ضيق» الحيواتي مع
نخب و�آليات التقاطع والقطيعة معه في ق�ضايا�/ش��عارات (الحرية والم�ساواة
الم َّ
الخطاب ُ
والعدل والخبز وال�شغل ،وكذلك في ق�ضايا العروبة والتحرر والقومية والتدين والحريات
العامة و�ش��عارات الدولة المدنية ،والمحاكمات ال�ش��عبية ،وحرية االعتقاد وما يتبعها من
حرية التعبير في تحقيق اال�ستقرار وال�سلم االجتماعيين) ،فتاتي التعبيرات هنا �صوراً منبثقة
عن الحياة اليومية لتقدم لنا ،بكليتها مجتمعة ،قراءة �سيميولوجية (داللية) للحياة اليومية؛
ك�صور منبثقة تقدم ،مجتمعةً ،بدورها ،قراءة �سيميولوجية للحياة اليومية؛ و�أ�شكا ًال منبثقة
ع��ن الحراك الحالي ،تقدم بدورها ،مجتمعة ،ق��راءة جديدة يطغى عليها االنغما�س الآني
في المحلي والقطري واالنعزالي والطائفي والمذهبي.
ال تخلو الخطابات ال�سيا�س��ية لقوى ما بعد  2011من قراءات وتحليالت «�أيديولوجية»
و«غوغائية» ،بمختلف �أنواع ال�ش��عارات الوطنية ،والمحلي��ة ،والدينية ،والقومية ،التي
توظف ل�ص��الح اال�ص��طفاف الذي ال يزال فاع ً
ال في عالقات القوة لأحزاب ال�س��لطات
الجديدة في م�صر ،وتون�س ،وليبيا؛ ويدفع باتجاه انق�سام يتخطى البعد ال�سيا�سي وال�صراع
عل��ى ال�س��لطة ،ليطال جوان��ب �أعمق و�أبعد م��ن ذلك؛ ك�إع��ادة �إنتاج وتوزيع ال�س��لطة
وتوازناته��ا .ومع تغير طبيعة الخطابات تتغي��ر معها الهويات المحلية .ويظهر في بع�ض
الحلق��ات المجتمعية العربية الحالي��ة تغليب الوالءات الفردية عل��ى الوالءات الجمعية،
 .28قدمت �أفكار من هذه الورقة في م�ؤتمر مواطن الثامن ع�ش��ر� ،أ�س��ئلة الثورات العربية في نهاية عامها الثاني 22-21
�أيلول .2012
Alain Badiou, Tunisie, Egypte : Quand un vent d›est balaie l›arrogance de .29
l›Occident, Le Monde 18.02.2011.
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ويع��ود ذلك لعوائق ذهنية مرتبطة بطبيعة النظم ال�سيا�س��ية لما قبل  ،2011التي ارتكزت
على تهمي�ش الم�شاركات في �صنع القرارات الر�سمية العربية .وبفعل ه�شا�شة االنتفا�ضات
وتغيراته��ا الديناميكي��ة المتبدلة ح�س��ب التغيرات المت�س��ارعة وارتباطها بال�ص��راع بين
المكونات االجتماعية التي تحاول �إعادة ر�س��م الخريطة االجتماعية وال�سيا�سية لكل بلد
عرب��ي؛ تراها تارة تحاول �أن تخلق تحالفات «طائفي��ة» �أو «جهوية /مناطقية» 30،وتارة
عن طريق ا�ستح�ض��ار خطابات «وطنية طهرانية» -كالم�صرنة مث ً
ال -وتارة �أخرى تحاول
التركي��ز على البعد ال�سيا�س��ي للدين في مقاومة التفاوت االجتماع��ي الداخلي ،ومقاومة
�أ�شكال «الغزو الثقافي».
تعي�ش هذه المجتمعات حالة توتر وتمزق بين ديناميكيتين مو�ضوعيتين كبيرتين تتجاذبان
وتخترق��ان كاف��ة م�س��توياتها وقطاعاتها« :المحلي��ة»« ،القطري��ة» والق�ض��ايا المطلبية
المرتبطة بالمواطن وحقوقه ،وبين الق�ضايا العربية الأ�سا�سية ،وعلى ر�أ�سها ق�ضية فل�سطين؛
ق�ض��ية العرب الأولى .وتتعاي�ش فيها خطابات تحويل �أ�س��اليب الحكم ،وعالقة ال�سلطة
بالمواطن ،وم�س��تلزمات نقلها من �إطارها التقليدي القبلي� ،أو العرقي� ،أو الوالء الثقافي،
�إلى �أ�سلوب حكم ع�صري يقوم على المحا�سبة وال�شفافية ،والد�ستور واالنتخابات الحرة،
وحري��ة الر�أي ... ،الخ ،التي هي تعبيرات �أيديولوجية بامتياز ،و�أقل ما يمكن القول عنها
�إنها �أيديولوجيات مهيمنة؛ ومن الوا�ضح �أن المجتمعات العربية ت�شهد معارك �أيديولوجية
في �ساحات القاهرة وتون�س وبنغازي.
على م�س��توى الهوي��ة والرموز الوطنية ،كما ح��دث في تون�س مث ً
ال ،تظهر درا�س��ة لليلى
دخل��ي� 31،أن ال�ص��راعات ال ت��دور فقط عل��ى ال�ش��عارات ،بل على «مركزي��ة الوطن»،
وفكرت��ه ،وتمثالته ،والهويات المرتبطة به ،حيث غدا ال�ص��راع على م�س��توى الخطاب
ينتج على �ض��رورة الن�ض��ال من �أجل «الحف��اظ على الوطن» ،حيث ت�س��رد لنا دخلي �أن
�أحد التعبيرات المنت�ش��رة في �شوارع تون�س ،مث ً
ال �شعار «ال والء �إال لتون�س» ،الذي مولته
�ش��بكات �أهلية تون�سية ،تعر�ض لال�س��تبدال من قبل مجموعات يعتقد �أنهم من ال�سلفيين،
 .30نتلم���س هذا في ال�ص��راعات التي تلت ف��ي ليبيا بين �إعالنات ا�س��تقالل �إقليم برقة ،وتفجر ال�ص��راعات القديمة بين
بنغازي وبين مناطق طرابل�س ،ب�سبب ه�شا�شة فكرة الدولة ،لمزيد من القراءات ،انظر :عبد اهلل بلقزيز ،ه�شا�شة الدولة
والمجتمع ،الدولة والمجتمع؛ جدليات التوحيد واالنق�س��ام في االجتماع العربي المعا�ص��ر ،بيروت ،ال�شبكة العربية
للأبحاث والن�شر.2008 ،
 .31دخلي ،ليلى�« .أين الم�صلحة الوطنية ومن ي�ستخدمها» ،جدلية ،بتاريخ� 9 :أيلول.2013 ،
Où est l’intérêt national et qui le sert.
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وو�ض��ع محله �شعار «ال والء �إال هلل» ،كما �أن ال�س��احات العامة ،وحتى الحفالت الفنية،
ت�ش��هد م�ش��اهد غير م�ألوف��ة كالتلويح بالعلم التون�س��ي مث� ً
لا �أثناء حفلة للفنان التون�س��ي
لطفي ب�ش��ناق ،وك�أن ال�ص��راع الحالي الدائر بين الفرقاء هو حول هوية تون�س الذي يعتبر
العلم التون�س��ي �أحد تعبيراتها 32.وفي ال�س��ياق نف�س��ه ،فقد تحولت حادثة االعتداء على
�ض��ريح بورقيبة و�صورته «ك�أب لتون�س الحديثة» ،مجا ًال لهذا ال�صراع حول هوية تون�س
الحديثة؛ حيث بث التلفزيون التون�س��ي ،الثالثاء� ،صوراً لعمليات تخريب ا�ستهدفت قبر
الرئي�س الراحل الحبيب بورقيبة م�ؤ�س���س الدولة الحديثة بعد ا�س��تقاللها عن اال�س��تعمار،
في محافظة المن�س��تير .وتتهم التيارات الحداثية والعلمانية في تون�س ،التيارات ال�س��لفية
والإ�س�لامية المت�شددة ب�سبب عدائها لبورقيبة ب�س��بب نزعته الليبرالية والحداثية ،واتهامه
بتغري��ب المجتمع التون�س��ي ،وطم�س هويته الإ�س�لامية .لقد امتزج العن��ف الدائر حالي ًا
بعنا�ص��ر التناف�س وال�ص��راعات الأيديولوجية ،والجيلية ،والطبقية ،والجهوية/المناطقية،
والعرقي��ة ،والحزبي��ة ،واللغوي��ة  ...الخ .وهو مر�ش��ح لال�س��تمرار حين�� ًا؛ لأن الثورات
واالنتفا�ض��ات تحت��اج �إل��ى وقت طوي��ل لتحدث تغي��رات وتخلق تعاق��دات اجتماعية
جديدة ،ولت�س��تنه�ض �أ�س�س�� ًا جديدة تقوم على الت�شاركية والمواطنة ال على المحا�ص�صة،
وتغير قدرة المجموعات ال�ضاغطة الجديدة على الت�أثير على �أ�شكال �صنع القرار في نظم
م��ا بعد  ،2011وعالقتها الدولية ،وم�آل التوازنات الجديدة ،و�ص��عود �ش��رائح وتيارات
اجتماعية جديدة.
نح��ن �أم��ام مجتمعات حداثية بمنطق بودي��ار؛� 33أي �أن المجتمعات العربية المعا�ص��رة
فقدت تلك «ال�ش��حنة الأيديولوجية الدافعة ،المرتبطة بالعقل والتقدم ،فت�ضحى مرتبطة
باللغة ال�شكلية للتغيير حيث ان الحرية فيها �شكلية ،وال�شعب ي�صبح جمهوراً « .وبعد �أن
كانت الحداثة هي ديناميكية التقدم �أ�ص��بحت بالتدريج ،وببطء ،حركية العي�ش الرغيد،
و�أ�س��طورتها تعني التجرد المتعاظم للحياة ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،التي تختزل الحداثة
في �إطارها لت�ص��بح مجرد ثقافة لما هو يومي» .وينطبق حال هذا التداخل الأيديولوجي
م��ع اليومي في حالة لبنان ،حيث �أن الخطاب ال�سيا�س��ي اللبناني 34ما زال ينتج بقراءات
«مطيف��ة» و«متمذهب��ة» و«مق ّنع��ة» بمختلف �أن��واع ال�ش��عارات الوطنية
وتحلي�لات
ّ
 .32مالحظات �شخ�ص��ية بالم�ش��اركة� ،أثناء حفل الفنان التون�س��ي لطفى بو�ش��ناق بمهرجان قرطاج الدورة  49من 12
تموز� 17 -آب .2013
 .33بوديار ،م�صدر �سبق ذكره.
 .34عم��اد عب��د الغن��ى .طرابل�س على خ��ط النار :الربي��ع العربي ولبنان ،معهد الدرا�س��ات العربية 22 ،ني�س��ان :2013
.Studies.Alarabiya.net
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والقومية التي توظف ل�صالح اال�صطفاف الذي ال يزال فاع ً
ال (بين  14و� 8آذار) ،ودافع ًا
باتجاه انق�س��ام يتخطى البعد ال�سيا�س��ي وال�ص��راع على ال�س��لطة ،ليطال جوانب �أعمق
و�أبعد من ذلك ،تتعلق ب�إعادة �إنتاج وتوزيع ال�سلطة وتوازناتها .يمتد الأمر �إلى خطابات
الفاعلين الجدد في ال�ش��وارع العربية ،فال�شبيبة العربية لديها خلفيات م�ؤدلجة م�ستبطنة؛
تق��دم ر�ؤاها العقائدية والبرامجية .حت��ى و�إن كانت الثورة بد�أت دون �أيديولوجية ،ف�إن
عمليات ال�ش��حن الأيديولوجية تجري على قدم و�ساق؛ حيث تك�شف لنا ذلك عمليات
تغليب التدين ال�ش��كلي ،و«الدعوات الجهادية» ،وتغليب «المنطق الدعوى التكفيري»
ال��ذي� ،آنياً ،هو �س��يد الموقف .وكذلك الحال ل�ش��عارات «�أ�س��لمة الدولة» و«�أخونة
الدولة» ،يمكننا اعتبارها في الم�ض��مار نف�سه� ،ضروب ًا من الأيديولوجيا الجديدة للفرقاء
المختلفين ،التي هي �أقرب ل�شعارات منها لممار�سات ،لأن الإخوان الم�سلمين في م�صر
لم ي�س��تطيعوا حتى اللحظة «�أخونة الدولة» ،لي�س لأنهم ال يتمنون ذلك� ،أو لي�س لديهم
خطط ،ولكن لأن الدولة العميقة الناتجة عن النظام ال�ش��مولي الم�ص��ري لم ت�سمح لهم،
حيث �أن الم�ؤ�س�س��ات الأ�سا�س��ية الدوالتية م��ا زالت بيد �أجزاء م��ن الحر�س القديم مثل
الم�ؤ�س�سات الأمنياتية كما الجي�ش وال�شرطة ،بل �أي�ض ًا في الم�ؤ�س�سات الق�ضائية ،وجرت
عملية «�ش��يطنة الإخوان» ،ولعبت و�س��ائل الإعالم بكفاءة دوراً �أ�سا�سي ًا في �شحن النا�س
مهد لقبول مجموعات كبيرة ،طريقة الح�س��م الع�سكري
وتحييرهم �ض��د الإخوان ،ما ّ
عن طريق الجي�ش.
عل��ى نحو �آخ��ر ،جرت في بل��دان عربية ع��دة تحالفات لحظي��ة؛ �إما مع ال�ش��رطة كما
��ير فْحا ْلك َها ْدا ال�ش��ى َم ِ�ش��ي
ح��دث ف��ي المغرب وا�ستح�ض��ار �ش��عارات «البولي�س ِ�س ْ
ْد َيالك» «خا�ص��تك» ،مع بقاء ال�صراع مع المخزن -ارث ال�سلطة في المغرب االق�صى؛
الم ْخ َزن َما ُلو َم ْخ ُل��وع« /خائف»� ،أو ف��ي حاالت �أخرى
«التظاه��ر ح��ق م�ش��روع َ ...
تم التعامل مع الجي�ش ،وبخا�ص��ة في م�ص��ر ،باعتباره «حامي ًا للبل��د» ،بل �أكثر من ذلك،
فقد تمت �إعادة �إنتاج النموذج ال�شخ�ص��اني لنموذج ال�سي�س��ي الذي ي�س��وق له في بع�ض
و�س��ائل الإعالم الم�ص��رية ب�أنه ظل جديد لعبد النا�ص��ر� .أخيراً ،تظهر لن��ا �أحداث الربيع
العربي �أي�ض�� ًا ف�ش��ل قوى الي�س��ار العربي ،حيث تظهر لنا نتائج االنتخاب��ات في بلدان ما
بع��د � ،2011أن هذه النتائج كانت ل�ص��الح الأحزاب الإ�س�لامية ،كما حدث في م�ص��ر
والمغ��رب وليبي��ا واليمن .ومع ذلك ،ف���إن الأدوات الأيديولوجية ل��م تمت ،بل ما زال
المنا�ض��لون االجتماعيون الي�ساريون التقليديون ينعتون الفرقاء الآخرين بـ»االنتهازيين»،
و«الظالمين» ،و«الرجعيين»  ...الخ.
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الدالالت الثقافية للح�ضور الأيديولوجي
�إذن ،هذه البني الثقافية الجديدة -القديمة الخا�صة بـ الأيديولوجيا والدعاية في ال�شوارع
العربية ،اليوم هي بمثابة دعائم وو�س��ائل ،حيث تدعمها وتروج لها ،بدرجات متفاوتة،
�آالف الم�ؤ�س�س��ات ،والمدار���س ،والجرائ��د ،والمجالت ،والمكتبات ،ودور الن�ش��ر،
والمراك��ز الثقافية ،ومراكز البح��ث ،ودور �إنتاج الفيديو وال�س��ينما ،ومواقع الأنترنت.
وه��ي الي��وم تملك قنوات ف�ض��ائية دعوية متخ�ص�ص��ة ،وحت��ى بع�ض القنوات الف�ض��ائية
الإخبارية ت�صبح بع�ض برامجها �أحيان ًا �أدوات ومعابر للترويج .ولقد تحولت هذه الثقافة
بالتدريج �إلى ثقافة دفاعية دعائية ،وتقوم باقتراح بدائل دون القدرة على تحقيقها في �أمر
الواقع ،ولكنها تفعل فعلها على م�س��توى الحقل الخطابي وت�أثيراته .وتظهر لنا ت�أثير هذه
يتج�س��د في الأنماط االجتماعية للتم ّثل
التوجهات الرمزية للمجتمع ،الذي
التعبيرات في
ّ
ّ
(تم ّثل الذات لذاتها وتم ّثلها للآخر) وفي الممار�سات ،وكذلك في الم� ّؤ�س�سات .ونلحظ
ت�ض��خم ًا للخطاب القانوني في التعام��ل مع الثورة عبر �إغراقها في تفا�ص��يل البنود
�أي�ض�� ًا
ّ
والف�صول ،وت�ش��ابك الإجراءات وتناولها �سيا�سي ًا ب ِ ّي ٌن ،فيما يروج في منابر الإعالم قدرة
الإخوان على الم�س باالتفاقيات الموقعة ،و�إلغاء بنود التدخل في �س��يناء  ...الخ ،و�شكل
المحاكمات وال�س��جالت القانوني��ة حول مبارك ومحاكمت��ه وتبرئة �أبنائه ث��م �إدانتهم.
�ص��حيح �أنه لم تكتمل حتى اللحظة م�ش��اريع الأحزاب التي �أخذت زمام ال�س��لطة بلورة
لم�ش��روعها الثقافي واالجتماعي ،و�إلى لزوم ترجمته �سيا�سي ًا مابعدي ًا ،لكن حتى اللحظة
�سيا�س��ية �أو مدني��ة جديدة بعد .وعلى الرغم
لم ت�س��تطع التيارات المختلفة خلق حاالت
ّ
من �أن �ش��وارع الثورات العربية ل��م تنتخب قيم ًا جديدة� ،أو �أحكام ال�ش��ريعة� ،أو دعوى
الخالفة� ،أو بنية الحكم الرعوي ،ولكنها تمثل بدائل متخيلة من قبل ال�شارع.
الأيديولوجيات االقت�صادية
�أما على الم�س��توى االقت�ص��ادي البحت ،وهو �إحدى �أهم المع�ض�لات الأ�سا�س��ية ،فال
يظه��ر لنا �أن ثمة برامج اقت�ص��ادية جدي��دة تقوم على نماذج تنموي��ة بديلة عن تلك التي
�س��بقت بداية الأحداث في بلدان ما بعد  ،2011وثمة و�ضوح لمع�ضلة الت�شغيل وتف�شي
البطال��ة وم�ش��كلة الخريجين الذين كان��وا وقود جزء كبي��ر من الح��راكات المجتمعية
الحالية ،ولم تُقدم حلول بديلة للم�ش��اريع االقت�صادية ال�س��ابقة؛ بل في كثير من الأحيان
ج��رى تعاظم «لبرنة ال�س��وق» ،وال يبدو في الأفق �أن ثمة توجه ًا نحو ا�س��تقدام نموذج
يعمل على حل م�ش��اكل البطالة وال�س��كن ،وتوزيع الثروات ،و�إعادة الخيرات ،وتحفيز
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الإنتاجية ،وا�س��تدخال �أنم��اط جديدة من الإنتاج ،و�إدارة االقت�ص��اد بعيداً عن تعليمات
�ص��ندوق النقد والبنك الدوليين ،وهيمنة الم�شروعات الريعية االقت�صادية المعولمة على
القطاعات الأ�سا�س��ية في بلدان م��ا بعد  .2011ويمكن لنا هنا �س��رد بع�ض الأمثلة على
تداخل الأيديولوجي مع اليومي:
 .1مدنية الدولة والطابع المدني
و�صفت االنتفا�ضات ب�أ ّنها مدنية ،ف ً
ال ينبغي �أن ن�أخذ ذلك فقط في معنى �أ ّنها �سلمية� ،أو �أ ّنها
علمانية� ،أو غير دينية ،بل يرى البع�ض �أنها مدنية بمعنى �أ ّنها انهت الخالف الأيديولوجي
بي��ن موقف علماني م�ض��اد يقابله موقف م�ض��اد .وهي مدنية بمعنى �أ ّنها تهتم ب�ش��كل
المدنية ،وتعيد للواجهة العالقة ال�ش��ائكة بين العلماني /الالئيكى والديني ،حيث ي�صبح
الدين نف�س��ه م�ؤ�س�س��ة مدنية مثلما �أنّ الحياة المدنية .ونظراً لطغيان الخطابات المعادية
للعلمانية/الالئكية في الت�ص��ورات المجتمعية العامة في المجتمعات العربية المعا�صرة،
فقد عمد البع�ض على �إزاحتها وا�س��تبدالها بمدنية كما هو الحال بوثيقة المواطنة بتون�س
(انظ��ر وثيقة المواطنة بتون�س) .من الم�ؤكد �أن ت�أثي��ر هذه الخطابات المجتمعية يكون
�أكبر على التيارات العلمانية ،ولكنه �أي�ض ًا ي�ؤثر على التيارات الدينية .فعلى �سبيل المثال،
يورد الري�س��وني� 35أن تبني فكرة مدنية الدولة مقبول �ش��رط �أن ال يعني هذا دولة ال دينية،
حي��ث يقترح عقد مراجعات في الفقه ال�سيا�س��ي الإ�س�لامي� 36.إن «الإ�س�لام المدني»
الذي ي�ش��تغل الإ�سالميون على �أ�سا�س��ياته القانونية واالجتماعية ،هو رهان يتعلق بت�أمين
الم�شاركة المدنية لجميع القوى االجتماعية والمدنية ،ولي�س وا�ضح ًا حتى اللحظة على
الأق��ل� ،إذا كان الأمر متعلق ًا بمحاوالت حماية المعتق��دات� ،أم طم�أنة القوى الأخرى،
�أم قراءة جديدة للإ�س�لام وعالقته بالدولة الحديثة  ...الخ .ولكن هذا النقا�ش العمومي
حول الدولة المدنية ،ومن ثم حول مدى ال�ص�لاحية الأخالقية والقانونية للتحديث ،هو
�ش��كل غير م�س��بوق .ولذا ،يظهر جلي�� ًا الخلط بين الدولة الديني��ة والدولة المدنية ،بين
الم�ؤمن والمواطن ،بين قدا�س��ة العقيدة و�ش��رعية الحكم ،بين التد ّين والحريات العامة.
ومن المحتمل �أن ي�ص��طدم هذا المنا�ض��ل الإ�س�لامي الجديد المندمج بحياة النا�س في
الم�س��جد ،في ال�ش��ارع ،في الحي ،في المتجر ،الذي ينظم عمليات الم�ساعدة وجمع
التبرع��ات � ...إل��خ ،بحقيقة �إدارة �س��لطة مجتمع م��ا .وتبد أ� عملية االختب��ار الحقيقية
 .35انظ��ر ،الري�س��وني� ،أحم��د .فقه الث��ورة :مراجعات في الفقه ال�سيا�س��ي الإ�س�لامي ،بي��روت :مركز نم��اء للبحوث
والدرا�سات� ،2012 ،ص .18
 .36الم�صدر نف�سه.
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للنزع��ات الطوباوية ،لأن ت�س��لمها لل�س��لطة �س��يغير المعادلة ،ويطرح عل��ى هذه القوى
التحديات نف�س��ها التي خذلت ادعاءات �أحزاب الموجة ال�سابقة من قوميين وا�شتراكيين
ومارك�سيين عرب.
الرموز
 .2حرب ّ
الرموز
ال تقف هذه الحرب عند الأ�ش��خا�ص فح�س��ب ،ب��ل ّ
تمتد �إلى �آليات �إنت��اج تلك ّ
الد�ستوري في تون�س ،والحزب الحاكم في
و�إعادة �إنتاجها :ر�أ�س هذه الأولويات
التجمع ّ
ّ
جداً من المواقع والم�صالح والتحالفات والقوى
م�ص��ر ،لكونها زرعت �ش��بكات معقّدة ّ
والرم��وز والخيارات والمقاالت والمفاهيم التي تت� ّأ�س���س عليها بني��ة المجتمع وعالقاته
ّ
ال�سلطة و�إعادة
إنتاج
ل
ة
ئي�س��ي
الر
نات
المكو
أحد
�
يمثل
الذي
أمر
ل
ا
��لطة،
بال�س
ة
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�إنتاجها في بنية المجتمع.
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المحور الثالث

أثر الثورات العربية
على القضية الفلسطينية
التناقل والمحاكاة
ت�س��تدعي عملية انتقال «الثورات» العربية و«االنتفا�ض��ات العربية» م��ن دولة عربية �إلى
�أخرى ،مجموعة من الفر�ض��يات ترتكز بع�ض��ها على وجود �أيادٍ خارجية (الم�ؤامرة)� ،أو
تعتمد على تف�س��يرات ذات توجه ا�ست�ش��راقي تعتقد �أن الجماهير العربية ،بحكم ثقافتها،
ال تن�س��جم مع الديمقراطية (ثقافوية)� 37،أو «لم تتح�ض��ر» لها بعد� ،أو ت�ستح�ضر مبررات
�أخ��رى نظرية مثل «غياب �أيديولوجية» ،وغياب ال�ش��روط الالزم��ة لحدوث الثورة ...
�إل��خ .قد يكون م��ن المجدي النظر �إلى منطق المحاكاة (بمعن��ى رنييه جيرار عند تناول
ظاهرة انت�ش��ار الحدث) ،الذي قد يف�س��ر �س��بب انت�ش��ار «الثورات العربية»؛ �أي انتقال
الحدث ومحاكاته من دولة �إلى �أخرى بدءاً بتون�س ،حيث لم تت�أثر المنطقة العربية بثورات
اجتماعية �أخرى بالعالم (�أوروبا� ،أمريكا الجنوبية) ،في حين فور اندالع �شرارة الأحداث
ف��ي بتون�س ،ب��د�أت عملية المحاكاة تنتقل من بلد عربي �إل��ى �آخر؛ ويعود ذلك �إلى داللة
البعد الجغرافي/الثقافي (القوا�س��م الم�ش��تركة في اللغة والثقافة وال�ش��روط وت�شابه بع�ض
�أ�شكال النظم ال�سيا�سة وال�شعور الذاتي بالم�شترك في الوعي والوجدان العربي العام.)...
وتظهر لنا درا�سات هوب�سباوم 38عن الثورات �أن هذا التبرير لي�س حكراً على المجتمعات
 .37نق�ص��د بالثقافوية �أن ثمة محددات ثقافية ثابتة تحكم تف�س��ير ظواهر اجتماعية بعينها ،بمعنى �آخر �أن ال�س��لوكيات
والأفعال مرتبطة لي�س بمبررات �سو�سيولوجية ،بل بمبررات �أيديولوجية.
.Éditions Complexe, 1988 ,1848-Hobsbawm Eric, L›Ère des révolutions : 1789 .38
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العربية ،حيث يظهر لنا �أن غالبية الثورات واالنتفا�ضات التي وقعت في التاريخ الإن�ساني
المعا�صر ،تقوم على مبررات م�شابهة مرتبطة بمنطق المحاكاة المرتبط بالت�شابه .ويظهر
منطق المحاكاة من خالل ال�ش��عارات المتناقلة من تون�س �إلى م�ص��ر �إلى ليبيا � ...إلخ ،مع
�ص��بغها بنكهات محلية �أحيان ًا� .س��نحاول في هذا المحور ر�ؤية مدى الت�أثير والت�أثر بين
االنتفا�ضات العربية والق�ضية الفل�سطينية.
يمكن ر�ؤية الت�أثير والت�أثر من خالل مجموعة من المحاور:

 .1بقاء ال�صراع العربي« -الإ�سرائيلي» �صراعاً فل�سطينياً�« -إ�سرائيلياً»
ما زال ال�ص��راع العربي« -الإ�س��رائيلي» يعمل وفق الأ�س���س التي �سبقت «الثورات»
و«االنتفا�ض��ات العربي��ة»؛ �أي �إبق��اء ح��االت «الالح��رب» لبع�ض ال��دول العربية،
واتفاقي��ات «ال�س�لام»� ،أو ديموم��ة تفاهمات على «�س�لام معلن» �أو «�ض��مني» �أو
«تطبيعي» لبع�ضها الآخر ،حيث بقيت مكاتب تمثيل «لإ�سرائيل» ومكاتب الم�صالح
كما هو الحال في المغرب ،وعمان ،وقطر ،وم�صر ،والأردن ،يرافق ذلك ا�ستمرارية
عمل خطاب فل�س��طيني ر�سمي يقوم على مقولة «الفل�س��طنة» ،الذي �سمح للأنظمة
العربية في الما�ضي بعدم تدخلها على اعتبار �أن �أ�صحاب الق�ضية «يقررن ما يريدون»،
و�أن الفل�سطينيين هم «�أ�صحاب الق�ض��ية» ،وهم المعنيون في نظر الر�سميات العربية
بال�ص��راع ،بمعن��ى طغيان خط��اب ي�ستح�ض��ر مقولة «الق��رار الوطني الفل�س��طيني
الم�ستقل»؛ 39وتحديداً حين يدخل الأخير في �أزمة مع نظام عربي ما؛ ويهم�شه حين
يك��ون هناك �إجماع عربي لإقرار مبادرة ما مثل «المبادرة العربية لل�س�لام»؛ ما �أبقى
على ا�س��تمرارية حالة ال�ضعف ،و�س��اهم في عدم خلق ميكانيزمات جديدة لتخطيه،
وبقيت بذلك الخطابات الفل�س��طينية الر�سمية ت�ستخدم العبارات نف�سها للممار�سات
ال�سيا�س��ية التبريري��ة؛ مثل�« :ض��عف العرب» ،وتعر�ض الفل�س��طينيين لل�ض��غوطات
الر�س��مية العربية ،في حين �أن مواقف الأخيرة (ال�س��لطة الفل�س��طينية) «�صلبة وقائمة
عل��ى الثواب��ت» � ...إلخ .وال توجد حتى اللحظة �إ�ش��ارات قريب��ة لإمكانية حدوث
تغيرات جوهرية على �ش��كل ال�ص��راع الفل�سطيني« -الإ�س��رائيلي» وتو�سيعه لي�صبح
�صراع ًا عربياً�»-إ�سرائيلياً».
 .39ن�شرت الجزيرة بتاريخ � 2011/02/24أن عدنان ال�ضميري المفو�ض ال�سيا�سي العام ،قد �صرح ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية
ق��د منعت التظاهر والتجمع��ات الم�ؤيدة لالحتجاجات في م�ص��ر وتون�س ،و�أكد �أن قاعدة منظمة التحرير وال�س��لطة
الفل�سطينية هي عدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية.
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 .2العالقات الفل�سطينية -مع الأنظمة العربية فيما بعد 2011
ف��ور بدء انطالق �ش��رارة الأحداث ف��ي تون�س ،تحركت مجموعات �ش��بابية فل�س��طينية
�إلى ال�ش��وارع وال�ساحات العامة في ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة للتظاهر ت�أييداً لأ�شقائهم
العرب ،رفع خاللها ال�ش��باب تعبيرات مثل�« :ش��كراً تون�س»�« ،أ�ش��عر الآن بالفخر ب�أني
عربي»« ،ال�ش��عب يريد �إ�س��قاط �أو�س��لو» � ...إلخ .وا�ص��طدم المتظاهرون مع �أفراد من
الأجهزة الأمنية وال�ش��رطة الفل�سطينية التي حاولت منع تنظيم المظاهرات ،وفى حاالت
�أخرى جرت م�ش��احنات بين �ش��باب يعتقد بع�ض الن�ش��طاء ب�أنهم عنا�ص��ر مح�سوبة على
حرك��ة فت��ح 40.لقد كان نب�ض ال�ش��ارع خجو ًال ،ولكنه كان وا�ض��ح ًا ،في حين ترددت
التيارات الفل�س��طينية اتجاه الثورات العربية �أو االنتفا�ض��ات ،لأخذ مواقف بخ�ص��و�ص
الأح��داث في العالم العربي ،مع بدايات الأح��داث وتغيرت المواقف مع تغير الأحداث
واالنتق��ال من حالة الت�أييد المطلق �إلى التحفظ �إلى الت�ش��ا�ؤم؛ وكذلك لقد تغيرت العالقة
بين العبي الحقل ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني وفق تغير موازين القوى الرتباطاتهم ال�سابقة مع
�أنظمة الدول العربية«( ،فتح» و«حما�س» 41مع القاهرة ودم�شق والعك�س).
العالقة مع م�صر بعد الثورة
فيم��ا يخ���ص العالقة مع م�ص��ر ،ف�إن م�ص��ر ما زال��ت تعتبر العب ًا �أ�سا�س��ي ًا ف��ي العالقات
الفل�سطينية-الفل�س��طينية ،وفى العالقات الفل�سطينية»-الإ�س��رائيلية» ،ولكن لم ت�ستطع
ال�سلطة الجديدة (الإخوان الم�سلمين) في م�صر تغيير قواعد اللعبة في المنطقة ،حيث لم
تم�س حتى اللحظة اتفاقية كامب ديفيد ،ولم يطر�أ �أي تغيير يذكر على الوجود الم�صري
في �س��يناء با�س��تثناء زيادة عدد القوات الم�ص��رية ،وال�سماح بدخول �أ�س��لحة م�صرية �إلى
�س��يناء بعد التن�سيق مع «�إ�س��رائيل» ،لل�سماح للجي�ش الم�ص��ري بالعمل �ضد الجماعات
الإ�س�لامية في �س��يناء والعري�ش وعل��ى طول الحدود مع قطاع غ��زة ،وال على العالقات
الخارجية لم�ص��ر با�س��تثناء بع�ض التغيرات الطفيفة على العالقة الم�صرية-الإيرانية ،التي
عادت وتعقدت ب�سبب الملف ال�سوري ،ولم تم�س االتفاقيات الخارجية لم�صر (الجي�ش
الم�ص��ري ،اتفاقيات الغاز ،اتفاقيات زراعية ،ا�س��تيراد مواد �أ�سا�س��ية كالقمح � ...إلخ).
ولم يفتح معبر رفح ب�ش��كل اعتي��ادي رغم التخفيف الجزئي للح�ص��ار عن قطاع غ ّزة،
 .40مقابالت �أجراها الباحث مع مجموعة من ن�شطاء الحراك ال�شبابي الم�ستقل.
�	.41أعلن ال�شيخ ح�سن يو�سف على ف�ضائية القد�س بتاريخ � 2011/09/10أن قوة حما�س ال تكمن في تركيبها الخارجي،
و�إنما على �أر�ض فل�سطين ،وكل ما لدينا في دم�شق مكتب فليغلق �أو يرحل �أع�ضا�ؤه  ...ل�سنا مع نظام يقتل �شعبه.
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وبقى التعامل معه ك�ش�أن م�صري-دولي�»-إ�سرائيلي» ،ولي�س �شان ًا م�صرياً-فل�سطينياً ،ما
�أبقى الو�ض��ع الفل�س��طيني على ما كان عليه قبل خلع مبارك .وفى مو�ضوع الم�صالحة،
لم تتقدم الم�ص��الحة لأ�س��باب عدة؛ حتى و�إن بقيت م�ص��ر العب ًا �أ�سا�سي ًا في الم�صالحة،
وذلك لمبررات تتعلق بق�ضايا داخلية م�صرية ،و�صراعات فل�سطينية -فل�سطينية ،وجرى
ا�ستفحال الأزمة بين الفرقاء المختلفين ،ومن المتوقع بقا�ؤها ،ولم تحقق قفزات نوعية في
حركتي «فتح» و«حما�س» .وما زالت بع�ض التيارات الم�صرية
مو�ضوع الم�صالحة بين
ْ
المتنفذة في م�ؤ�س�س��ات الجي�ش والمخابرات ترى في ا�ستخدام الملف الفل�سطيني ورقة
�ضاغطة بين الفرقاء في م�صر .في حين ت�صاعد الخطاب االتّهامي لبع�ض و�سائل الإعالم
الم�صرية ،وتحميلها الفل�سطينيين الم�س���ؤولية عن الكثير من الق�ضايا الداخلية الم�صرية؛
مث��ل حرق الكنائ���س ،واالعتداء على ال�س��جون ،وتهري��ب المعتقلين م��ن الجماعات
الإ�سالمية الم�سلحة ،واتهام حما�س بم�س�ؤوليته المبا�شرة ،وتوجيه اتهام للرئي�س الم�صري
المخلوع تهمة التخابر مع حركة حما�س ،وكذلك الحال بالن�س��بة لحادثة الهجوم على
الجنود الم�ص��ريين ،والت�ضخيم من �أثر �ش��بكات التهريب على جانبي الحدود على �شح
المواد الغذائية والتموينية على مناطق �ش��مال �سيناء والعري�ش ،وتكبد المواطن الم�صري
خ�س��ائر هذا التهريب � ...إلخ .ولم يتغير توجه الأجهزة الإعالمية والمخابراتية العربية
لم��ا قبل «الثورات» في تحميلها الفل�س��طينيين م�س���ؤوليات معينة �ض��من منطق «�أمنى»
وتميي��زي وا�س��تعدائي (بع�ض و�س��ائل الإعالم الم�ص��ري القديم والم�س��تبطن للأدوات
الدوالتية ال�س��ابقة ،عبر تحميل �أطراف فل�س��طينية معينة م�س���ؤولية الهجوم على الجنود
الم�ص��ريين في رفح� ،أو الم�س «بالأمن القومي» الم�صري� ،أو التخطيط لعمل تفجيرات
«�إرهابية» بم�ص��ر � ...إلخ ،كما عادت �سيا�س��ة ترحيل فل�س��طينيي قطاع غزة  ...الخ)؛
وبالكيفية نف�س��ها تم زج الفل�س��طينيين في ال�صراع ل�ص��الح �أطراف معينة ،كما في حال
م�صر (الإخوان الم�سلمين) .و�شعرت مجموعات فل�سطينية كبيرة بخيبة �أمل ،وبخا�صة
تلك المرتبطة تاريخي ًا بالأحزاب التي �صعدت �إلى �سدة الحكم في كل من م�صر وتون�س،
وتحديداً حركتي الإخوان الم�س��لمين وحركة النه�ض��ة ،كما �شعرت بهوة على م�ستوى
الخطاب والممار�س��ة والتوقعات والآمال التي عقدت على هذه الأحزاب و�إمكانية تغير
م�سار الق�ضية الفل�سطينية.
كما انعك�س الو�ضع في م�صر على تغير ح�سابات التيارات المختلفة داخل حركة حما�س،
وال�صراعات الناعمة بين بع�ض تياراتها ال�سيا�سية والجناح الع�سكري للحركة .كما تعقدت
العالقات مع الأحزاب العربية ال�ص��اعدة �إلى �سدة الحكم في تون�س وم�صر؛ فقد تعقدت
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طبيعة العالقات التون�سية-الفل�سطينية نتيجة المواقف المختلفة للفرقاء الفل�سطينيين (فتح
وحما���س) من نظرائهم في تون�س ،وتحديدا مع (حركة النه�ض��ة) ،وكذلك مع الإخوان
الم�س��لمين في م�صر ،دون �أن ي�ؤدي ذلك �إلى قطيعة ،لأن الحديث هنا عن خلفية واحدة
م�شتركة (عقدية و�أيديولوجية) وحتى في بع�ض المجاالت خلفية تنظيمية واحدة.
اثر الأحداث في �سوريا على الو�ضع الفل�سطيني
لقد كان وا�ضح ًا مع بداية انطالق الأحداث �أن المواقف الفل�سطينية كانت �أكثر و�ضوح ًا
باتج��اه الت�أيي��د لالحتجاج��ات ،وتحديداً ف��ي كل من م�ص��ر وتون�س؛ ف��ي حين كانت
هن��اك تعقي��دات وتحفظات في المواقف اتج��اه االحتجاجات في كل م��ن ليبيا واليمن
والبحرين ،نظراً ل�س��يرورة الأحداث نف�س��ها وم�آلها ،ورف�ض ًا لم�شاركة �أطراف خارجية،
وب�ش��كل �أخ�ص تجاه موقف حلف الأطل�س��ي وتدخله اللوجي�ستي والع�سكري � ...إلخ.
�أما الموقف بالن�س��بة ل�س��وريا فكان مغايراً تمام ًا ،حيث �أ�ص��بح ي�ستح�ضر �ضمن ثنائيات
وا�ض��حة .وت�ستح�ض��ر في هذه الثنائيات المواق��ف المختلفة للفرقاء م��ن خالل «تبرير
الم�ؤامرة» �أو ا�س��تبعادها �ض��من خطاب تبريري للمواقف المختلفة (ال يعني ذلك غياب
الم�ؤامرة ك�ش��كل من �أ�ش��كال التدخل ف��ي العالقات الدولية)؛ ويلعب في ذلك �ض��بابية
الو�ضع الداخلي ال�سوري ،وعالقته المبا�شرة بخروج قيادات حما�س من دم�شق ،وتورط
�أو توريط �أطراف فل�سطينية (�أحمد جبريل) �سوريا في محور المواجهة ،وبع�ض جماعات
فل�س��طينية؛ حيث اتهم النظام ال�س��وري تيارات داخل حما�س بالم�شاركة في الأحداث،
وم�س��اندة بع�ض الجبهات ال�س��ورية المعار�ض��ة .وازدادت التعقي��دات في المواقف مع
ت�ص��اعد العنف الداخلي والتدخالت الدولية ل�ص��الح لمجموعات �س��ورية وغير �سورية
م�س��لحة ،تورطت بتخريب وقتل ونهب؛ وزاد على ذلك مواقفها الغام�ض��ة من الق�ض��ايا
العربي��ة؛ كل الأمثلة ال�س��ابقة هي محاول��ة لإدراج العوامل التي تجعل الملف ال�س��وري
الأكثر تعقيداً؛ وتجعل الموقف الفل�س��طيني ال�ش��عبي بالتالي من ه��ذا الملف �أكثر تنوع ًا
واختالف ًا مما هو عليه بخ�ص��و�ص بلدان» الثورات العربي��ة»؛ على اعتبار �أن الأخيرة هي
«قلعة المواجهة الأخيرة» مع الم�ش��روع ال�ص��هيوني الأمريكي في المنطقة .على �صعيد
�آخ��ر ،تتجاذب الأطراف الفل�س��طينية ،كما هو الحال في كثير م��ن المجتمعات العربية،
حالة ت�ص��ادمات تقوم على الثنائيات؛ �إما مع النظام و�إما �ض��ده ،ويجرى فيها ا�ستح�ض��ار
خطاب��ات تقوم على اتهام الآخرين بالعمالة والخيانة بين مع�س��كرين ،وت�أجيج ال�ص��راع
المذهبي والطائفي والقبلي.
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ولق��د دفع بع�ض الفل�س��طينيين ثمن ًا لهذه التوازن��ات (االعتداءات على الفل�س��طينيين في
مخيم اليرموك)؛ وتم تهجير �آالف الفل�سطينيين .ونظراً لح�سا�سية الوجود الفل�سطيني في
�س��وريا ،وبخا�صة �إقحام المخيم الأكبر فل�سطيني ًا (اليرموك) �إلى حلبة ال�صراع ،جعل هذا
الملف يحمل طابع ًا خا�ص ًا ،فمنذ ال�شعار الذي رفعه الراحل �أبو عمار عن معركة «القرار
الوطني الفل�سطيني الم�ستقل» ،فلقد كان دائم ًا يرفع �شعار الن�أي بالفل�سطينيين عن التدخل
في ال�ش�ؤون العربية ،الأمر الذي ينطبق على كل ال�ساحات العربية ،ولكن ب�شكل �أكبر نتيجة
العالقات الخا�صة بف�صائل المقاومة في �سوريا ،التي تجعل م�سعى الن�أي بالفل�سطينيين عن
التورط في ال�صراع هو �ضرورة حياتية و�سيا�سية .ولقد تورط بع�ض الفل�سطينيين تدريجي ًا
عبر عمليات االعتداءات على جماعات الموالة والمعار�ض��ة لطرفي ال�صراع في �سوريا،
الأمر الذي جعل مجموعات �سكانية كبيرة من فل�سطينيي �سوريا تدفع ثمن مواقف بع�ض
الف�ص��ائل الفل�س��طينية ،من خالل التهجير واللجوء الجديد ،بل والت�صفيات وهدم بع�ض
�أج��زاء من المخيم ،كثمن ه��ذه التجاذبات .ول��م تتحرك القوى الفل�س��طينية المختلفة
كاف با�ستثناء بع�ض التجمعات الب�س��يطة واالعت�صامات والإعالنات
لالحتجاج ب�ش��كل ٍ
هنا وهناك ،للمطالبة بعدم االعتداء على الفل�سطينيين في �سوريا .ولقد �أدى تدخل حزب
اهلل في الم�ش��هد ال�سوري �إلى زيادة الم�ش��هد تعقيداً؛ حيث باتت تنظر مجموعات كبيرة
من الفل�سطينيين �إلى الأحداث في �سوريا بطريقة مغايرة لما يتمتع به حزب اهلل من �صورة
لحزب مقاتل «يقود معركة الأمة �ض��د «�إ�سرائيل»؛ م�س��تندين في ذلك �إلى مجموعة من
االنت�ص��ارات التي حققها الحزب في ال�سنوات الع�شر الأخيرة� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى
مثل حجم التداخالت الدولية ،وفتاوى بع�ض مفتيي الجزيرة العربية وقطر عن» الجهاد»
في �س��وريا ،وا�س��تقدام �أمريكا لتحرير «�س��وريا» ،والتداوالت الإعالمية عن حرق «علم
فل�س��طين» الذي هو علم البعث ،وتقديم هذه الممار�سات باعتبارها �صادرة عن «خونة»
و«مرتزقة»؛ و«م�ؤامرات للرجعية العربية» ،والك�ش��ف عن «وجود �أ�س��لحة �إ�سرائيلية»،
و«وجود قوات �إ�س��رائيلية تقاتل في �سوريا» ،وعمالة مجموعات �سورية معار�ضة ،ورغبة
بع�ض��ها ف��ي �إقامة عالق��ات مع «�إ�س��رائيل» � ...إلخ .وبق��ى الحال على حال��ه مع تفاقم
�أزمة مخيم اليرموك ،وتعر�ض الآالف من الفل�س��طينيين للح�ص��ار وللجوع والمعاناة من
االقتت��االت الداخلية بين جماعات «داع�ش» و«الن�ص��رة»؛ وجماعات فل�س��طينية موالية
للنظام ال�س��وري ،التي يدفع ثمنه��ا �آالف الالجئين من القتل والت�ش��ريد والنزوح ،والتي
تظهر عجز الم�ؤ�س�س��ة الر�سمية الفل�س��طينية بر�أ�سي هرمها :ال�س��لطة الفل�سطينية ومنظمة
التحرير الفل�س��طينية ،وعجز الف�صائل الفل�سطينية الأخرى عن التعامل مع الأمر ،وكذلك
خجل التحرك ال�شعبي الفل�سطيني لن�صرة اليرموك.
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ولقد تبعت تعقد الو�ضع في �سوريا ت�أثيرات على كال طرفي النزاع الفل�سطيني -الفل�سطيني
(فتح وحما�س) ،فتعقدت عالقة حركة حما�س مع �إيران و�س��وريا ،ب�س��بب مواقف بع�ض
تياراتها من النزاع ال�سوري الداخلي ،وتعقدت العالقة �أي�ض ًا مع حزب اهلل ،وربما ُ�شرخت،
ويظهر هذا جلي ًا في بنية الحركة 42وعالقاتها في �سوريا ولبنان ،حيث انتقلت مجموعات
كبيرة منها �إلى قطاع غزة وقطر وم�صر وتركيا .وتنازعت تيارات عدة داخل حما�س بين
الم�ؤيدين لقطر والمعار�ض��ين لها ول�سيا�س��اتها ،وتحديداً الخالف الجوهري بين موقف
التي��ار الع�س��كري لحما�س ،وتيارات �أخرى تو�ص��ف ب�أنها تحت المظل��ة القطرية ،ومن
الممكن �أن تكون لهذه التجاذب��ات ت�أثيرها على خطاب الحركة وعالقتها مع قواعدها،
نظراً الختالف المواقف والر�ؤى ال�سيا�س��ية حول «مع�س��كر المقاومة والممانعة» .وقد
ي�ؤدى هذا مع الوقت �إلى غياب التجان�س داخل الحركة ،وتعمق االختالفات داخلها.
وبالكيفي��ة نف�س��ها؛ يمكن �أن نرى �أن ثمة ت�أثيرات للم�ش��هد ال�س��وري على تغير مواقف
بع���ض تي��ارات حركة فتح ،واالنتق��ال من عدائها التاريخي لنظام الأ�س��د للوقوف �ض��د
قوى المعار�ض��ة واالقتراب من النظام ،باعتبار �أن قوى المعار�ض��ة تحمل م�شاريع �سيا�سة
و�أيديولوجية مغايرة لم�شاريع الأخيرة  -انظر ت�صريحات عزام الأحمد وتوفيق الطيراوي
وجبري��ل الرج��وب  ...الخ .وما ال�س��جاالت التي ترافقت مع زيارة القر�ض��اوي لغزة،
وحجم المال�س��نات بين فتح وحما�س� ،س��وى م�ؤ�ش��ر ب�س��يط على �أن مواقف الفرقاء من
«الثورات» واالنتفا�ضات العربية تنعك�س ب�شكل كبير على الم�شهد الفل�سطيني.
كذل��ك فقد جرى تعاظم �أدوار جديدة لدول جديدة ف��ي المنطقة وفق محاور تحالفات
جديدة مثل قطر التي تظهر �أكثر ف�أكثر كالعب �أ�سا�س��ي جديد ي�ؤثر في ال�سيا�سية الداخلية
الفل�س��طينية ،وحت��ى في تركيب��ة موازين القوى لبع���ض التيارات داخ��ل بع�ض الأحزاب
الفل�س��طينية ،بل وم�ؤثر في تغير م�س��ار الق�ض��ية الفل�س��طينية ،وتحديداً حول ق�ضية تبادل
الأرا�ض��ي وتعدي��ل «المب��ادرة العربي��ة» دون مقاب��ل ،الأمر ال��ذي يجع��ل الثنائيات في
الم�ش��هد الفل�سطيني �أكثر و�ض��وح ًا .كل هذه العوامل تزيد من ت�شا�ؤم مجموعات كبيرة
من الفل�س��طينيين مع بداية االنتفا�ض��ات العربية .ومع ذلك� ،شهدت دول ما بعد «الربيع
العرب��ي» بع���ض التغيرات في قواعد اللعبة؛ مثل تدخل م�ص��ر �أثناء الح��رب الأخيرة على
غزة في ت�ش��رين الثاني  ،2012حيث لعبت م�ص��ر دور الو�س��يط ب�ش��كل مغاير للعالقات
الم�ص��رية« -الإ�سرائيلية» ،فالحرب «الإ�سرائيلية» على قطاع غزة في �سنة � 2009أعلنت
من القاهرة؛ في حين �أعلن اتفاق التهدئة من القاهرة.
َغير موقفها تجاه الت�أييد للثورة.
 .42ترددت حما�س تجاه �سوريا ،في حين بد أ� من  25كانون الثاني ت ُ
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و ُبعي��د انفج��ار الخالفات بين قط��ر وبع�ض دول الخلي��ج العربي ،وتحديداً ال�س��عودية،
ط��ر�أت مجموعة م��ن التغيرات الت��ي �أثرت على عالق��ات حركة حما�س مع قادة �س��دة
الحك��م الجديد في م�ص��ر ،وبدء �س��وء العالقة معهم ،م��ا �أدى �إلى �إح��كام الخناق على
قطاع غزة ،وازدياد درجة العداء لحد و�ص��ل �إلى �إبرام هدنة مع حركة الجهاد الإ�س�لامي
و«�إ�س��رائيل» بعيد خرق «الهدنة» الأخير بتاريخ 2014/03/13؛ التي ر�أى فيها البع�ض
م�ؤ�ش��رات على تهمي�ش حركة حما�س كطرف �أ�سا�س��ي .ومن المفارقات �أي�ض�� ًا� ،أن �سوء
هذه العالقات يتزامن مع تح�س��ن طفيف مع �إيران ،و�إعالن �أكثر من م�س���ؤول من حما�س
بقرار تح�س��ين العالقة مع �إيران ومع حزب اهلل ،وذلك لأ�سباب داخلية وخارجية مرتبطة
بالدعم والم�ساندة ،ولأ�سباب لوج�س��تية مرتبطة بحاجيات الحركة .وبد�أت فعلي ًا بع�ض
التفاهم��ات على م�س��توى العالقة مع ح��زب اهلل ،و�إبرام بع�ض التفاهمات مثل �ض��رورة
تحييد مخيمات لبنان من الت�ص��عيد الداخلي اللبناني بين مع�سكري المواالة والمعار�ضة.
وهذه التغيرات مرتبطة ب�ش��كل �أ�سا�س��ي بالتغيرات التي جرت على �أنظمة ما بعد ،2011
وكذلك بال�ص��راع بين التيارات المختلفة داخل حما�س وفتح ،وعالقتهما ومواقفهما من
�أطراف ال�صراع في دول ما بعد .2011
وكذلك الحال مع تركيا؛ فقد تعقدت العالقة مع تركيا التي ترمى منذ �سنوات عدة بثقلها
في الم�شهد الفل�سطيني ،وبخا�صة في قطاع غزة ،عبر م�ؤ�س�سات �إن�سانية وثقافية وت�ضامنية،
وتقدم منح ًا درا�س��ية وم�س��اعدات عينية لقطاع غزة ،وتحديداً منذ حادثة �س��فينة مرمرة
الت�ضامنية ،و�شبكة المنظمات الأهلية التركية؛ وتنامي الحركات المعادية «لإ�سرائيل» في
تركيا ،وعلى وجه الخ�ص��و�ص مع بدء �إ�ص��دار محكمة �إ�سطنبول بتاريخ 2012/11/06
محاكم��ة لأربع��ة جنراالت �إ�س��رائيليين لم�س���ؤوليتهم عن قتل مواطنين �أت��راك .وزادت
العالق��ة تعقي��داً �أثناء الح��رب الأخيرة على قطاع غ��زة ،حيث لعبت تركيا دوراً و�س��يط ًا
جزئي ًا مع الدور الم�ص��ري الأ�سا�سي في تثبيت اتفاق وقف النار في  ،2012وعزيت هذه
الرغبة لمحاولة التقليل من فكرة انت�صار �إيران المعنوية ب�سبب الدعم اللوج�ستي الإيراني،
وتحدي��داً تقنيات ال�ص��واريخ التي �ض��ربت بها المقاومة الم�س��تعمرات «الإ�س��رائيلية»،
�إ�ض��افة �إلى خوف تركيا من �إمكانية تغير الم�ش��هد ال�س��وري على نحو مغاير يبقي النظام
في الحكم ،عالوة على ح�س��ابات لبع�ض الف�ص��ائل الفل�س��طينية لمنظور ال�صراع نف�سه،
حيث �أن اال�صطفاف مع الخيار الإيراني �أف�ضل لما له من تقوية لمحور الممانعة وخطاب
المقاومة؛ على عك�س تركيا التي هي جزء من الحلف الأطل�س��ي ،ولديها مجاالت تعاون
وا�سعة مع �أميركا و«�إ�سرائيل» ،واتفاقيات عديدة تجارية واقت�صادية وع�سكرية.
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وقد ازداد ت�سارع الأحداث الحا�صلة على حدود قطاع غزة ،من عمليات منظمة للجي�ش
الم�ص��ري �ض��د الجماعات الإ�سالموية المت�ش��ددة ،التي يتم ت�ص��نيف بع�ضها كجزء من
�ش��بكات عالمية «�إرهابية» جهادية؛ ويتم ربطها بعالقات مفتر�ض��ة مع بع�ض تيارات من
حما�س� ،أو بع�ض الجماعات ال�ص��غيرة ،وت�ش��كيلها تهديداً «للأمن القومي الم�ص��ري»،
الأم��ر ال��ذي �أدى �إلى حد اته��ام الحكومة الم�ص��رية لحما�س بم�س���ؤوليتها الكاملة عن
عمليات القتل وم�س��اندتها المعنوية واللوج�س��تية لجماعة الإخوان الم�س��لمين بم�ص��ر،
ب��ل �إن جزءاً من تيارات من الثورة الم�ص��رية تم توجيهها �ض��د الفل�س��طينيين ،واتهامهم
بالتدخل في ال�ش���ؤون الداخلية الم�ص��رية .وقد لعب ال�ص��راع الفل�سطيني-الفل�س��طيني
دوراً في ت�صاعد هذه التجاذبات؛ وانبرى كل طرف من طرفي االنق�سام بتحميل حما�س
الم�س���ؤولية الكاملة ،وقامت الأجهزة الإعالمية وال�ش��خو�ص لحركة فتح باتهام حما�س،
بل وتحميلها م�س���ؤولية معاناة النا�س في قطاع غزة .كما ازداد الح�صار على قطاع غزة،
وجرى الت�ض��ييق على اقت�صاده غبر الر�سمي المرتكز على الأنفاق ،ودفع ثمنه المواطنون
الفل�س��طينيون ،وبخا�صة فئات المر�ض��ى والطلبة ومحتاجي ال�سفر من ح�صار مطبق ،بل
وجرى التهديد من قبل بع�ض الم�ص��ادر الم�ص��رية ب�إمكانية ق�ص��ف مواقع في قطاع غزة،
ل�ض��رب «الجماعات الجهادية والإرهابية» ،ويمكن اعتبار هذا بمثابة ممار�س��ة م�ألوفة،
وهى قيام الدول بتحميل ف�شل م�س�ؤولياتها الداخلية لإيجاد ،بل لخلق ،جماعات داخلية
وخارجي��ة يمك��ن تحميلها الم�س���ؤولية ،حيث كما هو مع��روف ف�إن �س��يناء وم�آلها منذ
خم�س��ين �س��نة هو نتاج للتهمي�ش من جراء تكبيل الدولة الم�صرية ب�شروط كامب ديفيد،
التي تق ِّنن الح�ضور الع�سكري الم�صري ب�شكل يقترب �إلى رمزيته؛ وف�شل الدولة الم�صرية
عبر �سيا�س��اتها االجتماعية واالقت�صادية ب�ض��مه تحت جناح الدولة المركزي ،ف�سيناء منذ
ع�ش��رات ال�س��نين هي مكان متمرد مهم�ش وفقير ،وتن�ش��ط فيه �ش��بكات اقت�ص��ادية غير
ر�سمية ،ولم تحارب الدولة الم�صرية جدي ًا هذه ال�شبكات.
ت�أثير الأحداث العربية على العالقات الداخلية الفل�سطينية -الفل�سطينية
بدورها ،قامت ال�س��لطة الفل�س��طينية بمحاولة ا�س��تغالل ذلك لإ�ض��عاف حركة حما�س،
فمث ً
ال قام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية محمود عبا�س ب�إظهار �أنه الجهة الوحيدة القادرة على
التخفيف من معاناة المواطنين ،من خالل الطلب من م�ص��ر فتح المعبر ،و�أن الأخيرة لم
ت�س��تجب �إال لطلبه ،في حين ا ّدعت حما�س �أن ال�سلطة الفل�س��طينية و�سفارتها و�أجهزتها
تق��وم بتنظيم حمل��ة لتقوي�ض حكمها لقطاع غزة ،وت�ش��ويه �س��معتها � ...إل��خ .غير �أنه
م��ن الم�ؤك��د �أن حركة حما�س ت�أث��رت بفقدانها الدعم غير المنقو���ص لجماعة الإخوان
- 35-

الم�سلمين ورئي�سها المعزول مر�سى باعتبارها جزءاً ال يتجز�أ من حركة الإخوان الم�سلمين
العالمية ،كما �أنها فقدت جزءاً من م�ش��روعيتها نتيجة لموقفها من �س��وريا ،وعالقتها مع
قطر والحلف الم�ض��اد ل�سوريا ،وت�أليب حزب اهلل �ضدها ،على الرغم من �أن ثمة تيارات
داخ��ل حرك��ة حما�س لهم تحالفات ومواق��ف مغايرة كموقف الزه��ار وبع�ض الجهات
الم�سلحة داخل كتائب الق�سام.
وعلى �ص��عيد �آخر من الت�أثيرات ،يمكن لنا �أن نقر أ� تغير مواقف بع�ض الأحزاب العربية
تج��اه الأحزاب الفل�س��طينية ،وتحديداً �ض��د حرك��ة حما�س؛ حيث �ش��نت التيارات
المناه�ض��ة للأحزاب الإ�س�لامية في تون�س و�س��وريا وم�ص��ر ،التي اعتبرت بع�ض�� ًا من
�أجزائه��ا م�س���ؤو ً
ال ع��ن تمرير مخططات م�ؤامراتيه �ض��د ه��ذه البلدان العربية و�ض��د
الأم��ة العربي��ة .عالوة على ما �س��بق ،وكما هو معروف ،ف�إن جزءاً م��ن هذه التيارات
الحداثية والعلمانية والي�سارية والقومية لديها ،تاريخياً ،تحفظات �أيديولوجية و�سيا�سية
على برامج الأحزاب الإ�س�لامية في العالم العربي ،على ال�ص��عد ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي��ة ،ولك��ن ما ه��و جديد هو �أن حرك��ة حما�س ،التي كان��ت تحظى بدعم
معنوي ومادي كبير ،باعتبارها حركة مقاومة �ض��د م�ش��اريع الت�س��وية واال�ست�س�لام،
تراجعت �ش��عبيتها لدى بع�ض هذه التيارات ب�سبب هذه الأحداث ،ولكن هذا ال يعني
�أن ال�سلطة الفل�سطينية قد ك�سبت م�شروعية �أكبر.
الق�ضية الفل�سطينية ورقة لك�سب الم�شروعيات
مثلما ا�س��تخدمت الأنظمة العربية ما قبل 2011الق�ض��ية الفل�س��طينية لك�س��ب ال�ش��رعية
والم�ش��روعية ال�ش��عبية ،وا�ستح�ض��ار خطابات �ش��عبوية ترتكز على فل�س��طين وق�ضيتها؛
وبلورة خطابات تبريرية ل�سيا�س��ات اقت�ص��ادية واجتماعية و�سيا�سية لبع�ض الدول العربية؛
معلل��ة ذلك بعدم توفر ال�ش��روط الخارجية لعمليات االنتق��ال الديمقراطية ،حيث جرى
الم���س بالحري��ات العام��ة والفرديةُ ،ومور���س القمع والقه��ر تحت مبررات التح�ض��ير
للمعركة وتمكي��ن الممانعة؛ �أو تبرير الظروف الإقليمي��ة ،والتوازنات لعدم الدخول في
ح��روب  ...ال��خ ،وكان هذا جلي ًا من خ�لال هيمنة عبر خط��اب دهري/علماني  -ف�إن
هذا الم�ش��هد تكرر في مجتمعات ما بعد  ،2011حيث تعمل بع�ض ال�س��لطات الجديدة
على ا�س��تخدام الق�ضية الفل�سطينية كذريعة �أو كورقة تف�ضيلية في �سباق ك�سب ال�شرعيات
المجتمعية لمجموعات وا�س��عة من المجتمعات العربية التي كانت ،وما زالت ،تنظر �إلى
ق�ضية فل�سطين باعتبارها ق�ضيتها.
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ونجد كذلك مع ت�صاعد الخطابات الدينية� ،أن ثمة هويات دينية ترتكز على الخ�صو�صية،
فتحل تراتبي ًا على الهوية الجمعية� ،أو تتداخل معها .والمتتبع لل�ش��عارات التي رفعت في
ميدان التحرير ،و�ش��ارع بورقيبة ،و�س��احات الدار البي�ضاء وبنغازي ،يراها ت�ستقدم ق�ضية
فل�س��طين من خالل ا�ستح�ض��ار �أعدائها ك�أعداء �أو �أعوان لخ�صوم الن�شطاء في الف�ضاءات
العام��ة العربية (ب��ن على ،ومب��ارك ،والقذافي ... ،ال��خ) ،وتظهر لنا الأ�ش��كال الرمزية
المختلفة :مثل حرق علم «�إ�س��رائيل» ،والهجوم على ال�سفارة «الإ�سرائيلية» في القاهرة،
وال�ش��عارات المختلفة التي تتهم وتخون الفرقاء لبع�ض��هم البع�ض ،لتظهر �أن فل�س��طين ما
زالت حا�ض��رة حتى و�إن غابت �آني ًا ب�س��بب طغيان المحلى .ومن الأمثلة على التخوين،
ت�أت��ي مجموعة من العبارات مثل «كلموه عربي» ،وكل االتهامات التي تتركز على عمالة
هذا النظام �أو ذاك ،ومنها اتهام القذافي بيهودية والدته ،واالتهام بعمالة الأ�س��د وحفاظه
على الحدود مع «�إ�سرائيل» ،واتهام مبارك بالت�آمر مع «�إ�سرائيل» ،والهجوم على ال�سفارة
الإ�س��رائيلية ،وو�ض��ع نجمة داود على مج�س��م لمبارك  ...الخ ،كلها من الإ�شارات التي
تك�شف لنا عن ح�ضور فل�سطين ،وحتى في الخطاب المقابل الذي يتهم �أميركا وحلفاءها
من الأنظمة العربية ،ب�أنها معهم ت�سعى من وراء هذه االنتفا�ضات �إلى االنت�صار لإ�سرائيل،
وتمرير المخططات اال�س��تعمارية «لإ�س��رائيل» ف��ي المنطقة .ويظهر لن��ا الواقع �أن ثمة
تهمي�ش ًا للق�ضية الفل�سطينية� ،إما ب�سبب تراجع االهتمام العالمي جراء ت�سارع الأحداث في
البلدان العربية ،و�إما ب�س��بب حالة التراخي في ال�سياق الفل�سطيني -الفل�سطيني ،والأزمة
الداخلية الفل�س��طينية ،وتعاظم االنق�س��امات الداخلية بين حركة فتح وحما�س ،وبين فتح
وفتح ،وبين فتح وال�سلطة.

� .3أثر االنتفا�ضات العربية على الحركات االحتجاجية الفل�سطينية
الحراكات االحتجاجية 2011
�ش��عر الفل�س��طينيون ،وللمرة الأولى في تاريخهم المعا�ص��ر؛ �أي مع ت�ش��كل دولة ما بعد
اال�س��تعمار العربية الحديثة؛ �أنهم ل��م يبقوا النموذج الذي يحتذي به �أ�ش��قا�ؤهم العرب،
و�ش��عروا جميع ًا بتراجع في دورهم الطليعي كر�أ�س حربة لل�ش��عوب العربية .ويعتبر هذا
تحو ًال جذري ًا للخطاب الفل�سطيني الرومان�سي القائم على تمثل ال�ضحية والبطولة والفداء
الذي لعب دوره في ت�أ�س��ي�س وعى لجيل فل�س��طيني كامل� .أثرت الحراكات االجتماعية
االحتجاجية العربية مع بدء انطالق ال�ش��رارة في تون�س على ال�ش���أن الفل�س��طيني ،حيث
تحركت مجموعات �ش��بابية فل�س��طينية ن�ش��طت افترا�ضي ًا م�س��تلهمة «النموذج ال�شبابي
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العرب��ي»؛ ثم ج�س��دت حراكها في الواق��ع االجتماعي باعتباره مر�آة العالم االفترا�ض��ي،
قوام هذا الحراك هم �ش��باب فل�س��طينيون ال تجمعهم عالقات توا�صل فيزيائية مبا�شرة مع
�إخوانه��م العرب ،ر�أوا في هذه الحراكات واالنتفا�ض��ات العربي��ة انبعاث ًا هوياتي ًا جديداً،
وتوكيداً على ذات عربية جديدة تحاول تجاوز الر�س��مي 43.وكانت ال�سلطة الفل�سطينية
44
قد قمعت المحتجين ،وتم ا�ستدعاء الع�شرات منهم من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية،
إ�سرائيلية� ،أو االحتكاك بجنود
التوجه �إلى الحواجز ال
وبخا�ص��ة عند منع المتظاهرين من
ّ
ّ
تتحول هذه التظاهرات �إلى انتفا�ض�� ٍة جديدة .هذا التماثل
جي���ش االحتالل ،مخاف��ة �أن ّ
المجتمع��ي الفل�س��طيني م��ع الح��راكات االجتماعية العربية الحالية ،ال ُي�ص��نف �ض��من
المح َّزب ،ولكن يمكن القول �إن��ه �إعادة اعتبار لفكرة
ا�س��تعادة الفكرة القومية بالمعن��ى ُ
القومية باعتبارها �ض��رورة ملحة وحياتية لمجموعات كبيرة من �أفراد ال�شعب الفل�سطيني
تعي�ش منعزلة فيزيائي ًا عن عمقها العربي.
متحد لتيارات «الفل�س��طنة» التي اعتقدت
وه��ذه الحراكات ه��ي بمثابة زخم جديد
ٍّ
�أن قي��ام ال��دول الوطني��ة «القطرية» م��ا بعد اال�س��تقالل قد قو�ض «حلم الم�ش��روع
الوحدوي» العربي .ومن الوا�ض��ح �أن الحراكات الحالية في ال�ض��فة الغربية وقطاع
غزة وفى المجتمع الفل�س��طيني في فل�س��طين  ،1948تح��اول �أن تعيد بلورة خطاب
قوم��ي جدي��د يتعاي�ش مع الخ�صو�ص��يات العربية المحلية؛ التي من الجلي �أن ق�ض��ية
فل�سطين كانت وال تزال هي ق�ضية العرب الأولى؛ حتى و�إن �سادت خطابات ر�سمية
ُمهم�ش�� ًة ،لأن التداخ��ل المحلى-القومي ف��ي الثورات العربية الحالي��ة يعطى روح ًا
جدي��دة متجددة .ويظهر ذلك من خالل منطق المحاكاة الذي كان حا�ض��راً بقوة،
حيث ا�ستح�ضرت �شعارات الثورات العربية في الحراكات االحتجاجية في ،2011
وحت��ى ف��ي االحتجاجات التي انطلقت في �أيلول  ،2012مثل �ش��عارات «ال�ش��عب
يريد �إ�س��قاط االنق�سام»« ،ال�ش��عب يريد �إ�سقاط �أو�سلو»« ،ال�شعب يريد الحرب على
الغالء»« ،يلاَّ ارحل يا ّفيا�ض»  ...الخ.
لقد �أدى ذلك �إلى تو�س��يع ال�ش��بكات االحتجاجات العربية ،وتو�سيع دوائر الفعاليات
الت��ي كان � 15أي��ار «ذك��رى النكبة» تج�س��يداً وترجم��ة فعلية له��ا؛ حيث تحركت
 .43ن�ش��رت �أج��زاء م��ن هذه الأفكار بعن��وان� :أباهر ال�س��قا ،مقالة لـ مجلة ال�س��فير اللبناني��ة بعنوان «ق��راءة في االختمار
االجتماعي الفل�سطيني الحالي» ،عدد  ،30ت�شرين الأول .2012
ّ
الم�س��تقل» ،ومجموعة «�شباب بنحب
ال�شبابي
�شبابية مثل «الحراك
 .44مقابالت مع ن�ش��طاء فل�س��طينيين من حراكات
ّ
ّ
البلد».
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مجموعات عربية من تيارات مختلفة برفقة مجموعات �ش��تاتية فل�س��طينية نحو حدود
فل�س��طين التاريخية مع لبنان و�س��وريا والأردن ،وتمكنت هذه المجموعات ال�ش��بابية
الفل�س��طينية والعربية من تحقيق عودة رمزية لأماكن االقتالع في يافا ،وعكا ... ،الخ،
والتي �أعادت االعتبار لمكونات ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وتحديداً لفل�سطينيي ال�شتات،
الأم��ر ال��ذي يمكن تف�س��يره كرف�ض لكل المح��اوالت من قبل العديد م��ن الأطراف
الر�س��مية الفل�سطينية التي هم�شت �أجزاء من ال�شعب الفل�سطيني المكون من  11مليون
ن�س��مة ،واختزلته �إلى  4.7فل�س��طيني الذين يعي�ش��ون في �أرا�ضي ال�س��لطة الفل�سطينية.
وهذا يعنى تبلور نواة تمرد �شبابي لمحاوالت التهمي�ش الر�سمية ،ور�أى الكثيرون فيها
دفعة جديدة ال�س��تعادة فكرة المقاومة مرتكزة هنا على ا�س��تعادة عمقها العربي ،وبرد
فعل م�ض��اد على المواقف الر�سمية التي هم�شت الق�ض��ية الفل�سطينية ل�صالح فل�سطينيي
ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة ،وبمثابة �إع�لان مغاير لمفهوم حق العودة ،و�إعادة االعتبار
لمركزيته في الق�ضية الفل�سطينية.
وقد �أدت الحراكات ال�ش��عبية الفل�سطينية �إلى عقد مقارنات بين الأو�ضاع الفل�سطينية
وبين نظيراتها العربية ،ما �أ�ض��عف و�ض��ع ال�س��لطة الفل�س��طينية المت�أزم �أ�ص�لاً ،نتيجة
ف�شل «ال�سيا�سات االقت�ص��ادية» ،و«الم�شروع الوطني» ،و�أزمة الثقة بين الأفراد وبين
م�ؤ�س�سات ال�س��لطة ،وت�آكل قوة الت�أثير للف�صائل ال�سيا�سية ،وتعمق �أزمة م�شروع حل»
الدولتين» ،ورف�ض ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات التي تقودها الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية من
�أجل �إقامة «الم�ش��روع الدوالتي» ،وف�شل و�سائل مقاومة اال�س��تعمار «الإ�سرائيلي»،
باعتبارها و�سائل تطيل عمر اال�ستعمار .وخير مثال يظهر لنا ب�شكل وا�ضح �أثر الأزمة
والف�ش��ل ،هو الفتور ال�ش��عبي الذي قوبل ب��ه حدث «االعتراف بدولة غير ع�ض��و»،
الذي كان تتويج ًا لخطاب فل�س��طيني ر�سمي ،اختزل �أ�ش��كال الن�ضال الفل�سطيني في
�ش��قه القانوني الرمزي ،وبخا�ص��ة �أنه من��ذ االعتراف بهذه» الدولة» غير الع�ض��و ،لم
تحرك ال�سلطات الر�سمية الفل�سطينية �أي ق�ضية �ضد «�إ�سرائيل» وجرائمها في المحافل
الدولي��ة القانونية .م��ن جهة �أخرى� ،أدى ه��ذا الحراك �إلى �إعادة طرح ق�ض��ية �إعادة
انتخ��اب المجل�س الوطن��ي الفل�س��طيني ،باعتباره الم�ؤ�س�س��ة الفل�س��طينية الجامعة.
ورفعت �أي�ض�� ًا
و�ش��هدت العديد من المواقع في الخارج عمليات ت�س��جيل لالجئينُ .
أمني
�ش��عارات كثيرة منها «�إنهاء المفاو�ضات» ،و«�إ�سقاط �أو�سلو» ،ووقف التن�سيق ال ّ
مع «�إ�س��رائيل» ،ومناه�ض��ة التطبيع ،ومقاطعة «�إ�سرائيل» ،ف�ض� ً
لا عن ال�شعار الرئي�س
«�إنهاء االنق�سام».
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الحراكات المطلبية 2012
�أثناء ال�س��نوات الما�ضية التي �سبقت «الربيع العربي» ،وقعت مجموعة من االحتجاجات
ف��ي �س��نة  2006للموظفين ب�س��بب عدم دف��ع وراتبه��م �أو ت�أخرها �أو ع��دم انتظامها في
ظل انت�ش��ار الفقر والبطالة وغالء المعي�ش��ة .و�أما الحراك المف�ص��لي ،فقد كان في �أيلول
الغربية احتجاجات ،اندلعت ب�سبب موجة جديدة من
 ،2012حيث �شهدت مدن ال�ضفّة
ّ
غالء �أ�س��عار المواد الأ�سا�سية ،وب�ش��كل خا�ص �أ�سعار المحروقات .وتم �إ�شعال عجالت
ال�سيارات وو�ضع متاري�س ووقعت �صدامات مع ال�شرطة الفل�سطينية و�أغلقت الطرقات.
ورددت خالل هذه االحتجاجات �ش��عارات �آتية من ال�ش��ارع العربي مثل «ال�شعب يريد
�إ�س��قاط فيا�ض» ،و«�إ�س��قاط اتفاقية باري�س» .و�س��رعان ما تدخلت ال�س��لطة الفل�سطينية
الحتواء الموقف ،وكذلك الأطراف الدولية بمن فيهم «�إ�سرائيل» ،حيث قامت بالإفراج
عن  250مليون �ش��يكل هي دفع ٌة من �أموال ال�ض��رائب التي ع ّلقتها �إ�س��رائيل ،لمنع انهيار
إ�سرائيلية ب�إ�ص��دار خم�سة �آالف ت�صريح عمل
الفل�س��طينية .وقامت الحكومة ال
ال�س��لطة
ّ
ّ
فل�سطينيين للعمل فيها.
لعمال
ّ
ّ
هذا الحراك الثاني في  ،2012الذي اتّخذ طابع ًا احتجاجي ًا مطلبي ًا وا�ضح ًا ،والذي قادته
بع���ض النقاب��ات التي احتجت عالنية على ارتفاع �أ�س��عار المحروق��ات والمواد الغذائية
والغاز ،و�ضمني ًا على ال�سيا�سات االقت�صادية الليبرالية لرئي�س الحكومة ال�سابق �سالم فيا�ض،
لم ي�س��تطع �أن يتحول �إلى حالة جماهيرية تمتد لت�ش��مل قاعدة احتجاجية عري�ضة ،وذلك
لأ�س��باب عدة ،منها �أن الفاعلين الأ�سا�س��ين في الأحداث هم ممثلو (نقابات ال�س��ائقين)
وبع�ض النقابات الأخرى؛ ولأن هذه الم�ؤ�س�س��ات النقابية ،جزء كبير منها مرتبط بتيارات
مح�س��وبة على حركة فتح ،ف���إن �أحد مبررات تنظيم االحتجاج��ات مرتبطة برغبة بع�ض
تيارات فتح في ا�ستغالل هذه النقمة ال�شعبية من �أجل معاركها �ضد رئي�س الحكومة ال�سابق
�س�لام فيا�ض .وهذه الخالفات غير المتجان�س��ة تجد جذورها في محددات عدة ،منها:
ق�ض��ايا ذات طابع �سيا�سي؛ �أي اختالف بع�ض التيارات مع ر�ؤى فيا�ض ل�سقف الم�شروع
الوطني الفل�س��طيني؛ في حين تقوم �أخرى على رف�ض �سيا�سات تقلي�ص النفقات للأجهزة
المختلفة لحركة فتح (تر�شيد الم�صروفات الخا�صة بالتنظيم) ،وتيارات �أخرى تلومه على
�سيا�سات الإعواز والتفقير واتباع �سيا�سات البنك الدولي  ...الخ .وعلى الرغم من قدرة
ال�س��لطة على احتواء التحركات بعيد الإعالن عن حزمة من الإجراءات ،ف�إننا ن�ستطيع �أن
نقر�أ �أن هذا الحراك الثاني المختلف عن الحراك الأول (ال�شبابي) �أدى �إلى طرح مجموعة
من الت�سا�ؤالت من جديد حول «اتفاقية باري�س االقت�صادية» ،و�إلغاء اتفاقية �أو�سلو ،و�إعادة
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النظر في االتفاقيات التي تلحق االقت�ص��اد الفل�سطيني باالقت�ص��اد «الإ�سرائيلي» ،وتجعل
إ�سرائيلية،
اال�ستهالكية ب�أ�س��عار ال�سوق ال
المواطن الفل�سطيني ي�س��تهلك وي�شتري ال�سلع
ّ
ّ
معدل الدخل
معدل الدخل ال�ش��هري للعامل ال
إ�س��رائيلي يع��ادل �أربعة �أ�ض��عاف ّ
م��ع �أنّ ّ
ّ
الغربية ،و�أكثر منها بقليل في قطاع غزة ،وتكبيل
الفل�سطيني في ال�ض��فّة
ال�ش��هري للعامل
ّ
ّ
ّ
حق ال�سلطة الفل�سطينية في ا�ستقدام مواردها الأ�سا�سية من دون الو�سيط «الإ�سرائيلي»� ،أو
من الخارج .كما �سلط هذا الحراك الأ�ضواء على ق�ضايا لها عالقة بمجموعات اقت�صادية
فل�س��طينية احتكارية ،وعبر عن قلق من تنامي قطاع خا�ص فل�س��طيني على ح�س��اب كل
القطاعات الأخرى  ...الخ.
الحرب على غزة كحدث م�ؤ�س�س
كل مجتمع لديه حدث م�ؤ�س���س ف��ي فترة زمنية محددة ،ويمكن لن��ا �أن نعتبر (في الحالة
الفل�س��طينية) �أن النكبة هي الحدث الم�ؤ�س���س ،معتمدين على مقاربة باديو 45،والمق�صود
هن��ا ،التفكي��ر هو قراءة ف��ي الحدث؛ �أي التدخل عل��ى الحدث ،ما يتيح للفرد �أن ُين�ش��ئ
عالق��ة مختلفة مع الحقيقة ،بقدر ما يمار�س وجوده بطريقة جديدة وغير م�ألوفة .وهكذا
م��ع الحدث الخارق تنبج�س �إمكانيات جديدة للوجود والحياة ،وللنظر والعمل ،تُحدث
انقطاع ًا في مجرى الأ�ش��ياء� ،أو انعطاف ًا في م�س��ار الأفعال� ،أو تحو ًال في م�ص��ائر الذوات
تتغير معه عالقات القوة وخريطة ال�س��لطة ،ف�إن ما
والهوي��ات .ولأن الح��دث يمك��ن �أن ّ
ح��دث في حرب غزة الأخي��رة يمكن ر�ؤيته م��ن زاوية حدث �آنى ،لم��ا �أحدثه في زاوية
االنت�ص��ار في م�س��توى الوع��ي؛ �أي تحطيم فكرة الردع كم�ص��طلح ا�س��تراتيجي ،حيث
�أطلقت الحرب الأخيرة على غزة 46مجموعة من الت�س��ا�ؤالت الم�ش��روعة عن «ال�سيا�س��ة
كفن للممكن» ،ولي�س كا�س��تجابة للإرادة العامة؛ بمعنى �أنها �أدت �إلى البرهنة على ف�ش��ل
المدر�س��ة الواقعية ال�سيا�س��ية ،وتحكيم العقل ،و�إلى التعقل القائم على محاججات القوة
التي ت�س��ير باتجاه واحد ،وبمقولة اختالل موازين القوى ل�صالح «�إ�سرائيل»؛ الذي ت�سبب
ب�إه��دار �آالف ال�س��اعات من المفاو�ض��ات الفا�ش��لة والعبثية ،التي ت�ش��ل حركة المجتمع
الفل�سطيني ،ويجعله في حالة فرجة بانتظار م�شروع قائم على ت�صور قانوني� .إذن ،دفعت
الح��رب الأخيرة على غزة بالبع�ض لرفع دع��وات مطالبة بالتفكير في خيارات بديلة ،بدل
االرتهان لخيار المفاو�ضات .ويمكن لنا اعتبار هذه الدعوات بمثابة مطالبات تعيد االعتبار
.Alain Badiou, L’Être et l’Événement, Paris, éd. Seuil, 1988 .45
� .46أطلق جي�ش اال�س��تعمار «الإ�س��رائيلي» عامود ال�سحاب ،وبد�أ ر�سمي ًا في  14ت�ش��رين الثاني  2012باغتيال ال�شهيد
ال�س ِّجيل.
�أحمد الجعبري �أحد قادة حركة حما�س في قطاع غزة .وردت عليها الف�صائل الفل�سطينية بعملية حجارة ّ
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لمفهوم المقاومة ،التي ترتكز على �أ�ش��كال مختلفة م��ن مقاومة الثمانينيات ،بما فيها من
�إلقاء للحجارة �إلى مقاومة الت�س��عينيات التي ا�ستجد فيها تفجير للحافالت ومقاومة الألفية
الثالثة و�إطالق فاعليها «لل�ص��واريخ» .ما حدث �إذن هو ا�س��تعادة المقاومة كنموذج لبقية
�شرائح المجتمع الفل�سطيني ،ولربما تقو�ض فكرة المفاو�ضات ال�سيا�سية و«االحتجاجات
ال�س��لمية» ب�ش��كلها الحالي التي ال تحدث ت�أثيراً حقيقي ًا على الم�شروع اال�ستيطاني .كما
�أدت الحرب كذلك �إلى ك�سر الخوف ،لي�س عن طريق �إمطار دولة اال�ستعمار بال�صواريخ
فح�س��ب ،و�إنما �أي�ض ًا امتالك �أ�س��لحة جديدة م�ض��ادة للدبابات والدروع �أجلت حدوث
اجتياح بري للقطاع ،وكذلك اعتبار المقاومة خياراً للتعلم الذاتي.
الحراك مع الأ�سرى
على الرغم من حدوث حراك مجتمعي فل�س��طيني لهذه الق�ضية ،فقد �أخذ هذا الحراك
�ش��كل م�س��يرات ت�ض��امن م�ص��حوب ًا بجوالت �إ�ض��رابات من الأ�س��رى في ال�سجون
إ�س��رائيلية ُعرفت بـ»مع��ارك الأمعاء الخاوية» في نهاية العام  2011لن�ص��رة �أ�س��رى
ال
ّ
الحري��ة .وعل��ى الرغم م��ن �أن الكثيرين يعتبرون هذه الق�ض��ية �إحدى الق�ض��ايا الأكثر
ح�سا�س��ية في المجتمع الفل�سطيني ،لأن جل ال�سكان تعر�ضوا للأ�سر واالعتقال 47،فقد
تحركت مجموعات �ش��بابية افترا�ضيه معولمة ذات ت�أثير عالمي دعم ًا لق�ضية الأ�سرى،
ومع ذلك فقد بقي هذا الحراك محدوداً وخجو ً
ال وحجم الم�شاركات في التظاهرات
والفعاليات بقى �ضعيفاً.
الحراك �ضد مخطط برافر
مخطط برافر  -بيغن ( )Prawer planهو عبارة عن قانون ا�س��تعماري �إ�سرائيلي �أقره
الكني�س��ت في  24حزيران  ،2013بناء على تو�ص��ية من وزير «التخطيط الإ�س��رائيلي»
�إيهود برافر العام  .2011يهدف هذا المخطط لتهجير �سكان ع�شرات القرى الفل�سطينية
من �ص��حراء النقب ،ويعتبر هذا �شك ً
ال جديداً من �سيا�س��ة التهجير الممنهجة والمنظمة
التي تقوم بها الإدارة اال�س��تعمارية منذ  65عاماً؛ لأنها �ست�س��تولي بموجبه على �أكثر من
� 800أل��ف دونم من �أرا�ض��ي النقب ،و�س��يتم تهجير � 40ألف ًا من ب��دو النقب ،وتدمير
 38قري��ة .عل��ى �أثر هذا الإع�لان عن هذا المخطط ،تحركت مجموعات فل�س��طينية
في ال�ض��فة العربية قطاع غزة وفى فل�س��طين  1948وفى ال�ش��تات وفى العالم ،من �أجل
 .47ح�سب �إح�صائيات لل�صليب الأحمر الدولي ،ف�إن �أكثر من � 860ألف فل�سطيني قد تعر�ضوا لالعتقال منذ العام .1967
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�إ�س��قاط مخطط برافر ،ومنع تهجير �أكثر من � 850ألف فل�س��طيني ،و�ض��د ما تم و�صفه
ب�أن��ه نكبة جدي��دة .و�أظهر الحراك الفل�س��طيني �أن ثمة هوة وا�س��عة بين موقف منظمة
التحرير الفل�س��طينية التي تن�صلت من دعوتها للإ�ضراب وتعاملت معه كما لو كان �ش�أن ًا
«�إ�سرائيلياً» داخلي ًا ال يم�س ب�آالف الفل�سطينيين.
حراك �إن�شاء قرى جديدة
قامت مجموعات �ش��بابية بالتحرك نحو �أ�شكال جديدة من الن�ضال ،قوام هذه الفعاليات
ن�ش��طاء من لجان المقاومة ال�شعبية للجدار التي تن�ش��ط مع مجموعات �أخرى منذ العام
 2004للتحرك �ض��د �إقامة جدار الف�ص��ل العن�ص��ري في العديد من القرى الفل�س��طينية
المحاذي��ة للجدار كبلعين ،ونعلين ،والنبي �ص��الح ،والمع�ص��رة .ولقد �أ�ص��بحت هذه
الأ�ش��كال االحتجاجي��ة م��ع الوقت رم��زاً للن�ض��ال «ال�ش��عبي» الفل�س��طيني ،وتحديداً
ال�س��لمي منها ،والمرتكز على �ش��بكات ت�ضامنية عالمية وا�س��عة .بعد تحقيق مجموعة
من النجاحات بتعديل م�س��ار الجدار في بع�ض المناطق ،وتدويل الق�ضية ،وجلب �آالف
المت�ض��امين على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ض��ية ،عملت هذه النا�شطية مع الوقت على
ابتكار و�س��ائل جديدة في ن�ضالهم �ض��د الجدار (�أ�س��اليب متغيرة ،ا�ستح�ضار �شخو�ص
عالمية� ،أعمال احتجاجية ذات طابع م�سرحي ،مهرجانات ،حفالت ،عرو�ض م�سرحية،
وفنية راق�ص��ة ،تقم�ص �ش��خو�ص� ،أفالم مثل �أفاتار  ...الخ) ،و�أ�ص��بحت تدريجي ًا مكان ًا
لحجيج النا�ش��طين والمت�ضامنين الدوليين ،بل ولل�سفراء والقنا�ص��ل الأجنبية العاملة في
فل�س��طين ،وم��زاراً لآالف الزائرين الأجانب .وعلى خلفية ذل��ك ،فقد قررت نواة هذه
أرا�ض مهددة
المجموعات القيام بابتكار �أ�ش��كال جديدة ،وهى �إن�شاء قرى جديدة على � ٍ
بالم�ص��ادرة ،وبخا�ص��ة في المناطق الم�س��ماة «ج» .هذه القرى الرمزية الجديدة التي
قام بها ن�ش��طاء �شباب ون�س��اء بالتخييم في �إقامة قرى رمزية بدالالت رمزية ،مثل ت�سمية
�إحداها بـ باب ال�شم�س  -رواية �إليا�س خوري ،وهى �أي�ض ًا حبكة فيلم للمخرج الم�صري
ي�سري م�صطفى ،ا�ستح�ضرت في القرى التي تلت �أ�سماء �شخو�ص الرواية مثل �إن�شاء قرية
48
�أحفاد يون�س ،وقرية الكرامة.
لق��د �أدى ه��ذا الح��راك �إلى �إعط��اء روح جديدة قبل �أن يت��م احتوا�ؤه وم�أ�س�س��ته من قبل
El SAKKA, Abaher, Palestinian Youth Social Movement’s Protesters, in Birth of .48
the Arab Citizen & the Changing of the Middle East, edited by Stuart Schaar and Mohsine
El Ahmadi; foreword by Alain Touraine. Interlink Publishing, us.
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ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث قام �سالم فيا�ض با�ستحداث مجل�س بلدي لإدارة باب ال�شم�س
والق��رى الأخ��رى مثل �أحف��اد يون�س ،ما جعل �س��قف ه��ذا الحراك مح��دوداً ،بل دفع
مجموعات لتركه 49.في �س��ياق مت�ص��ل ،يظهر لنا �أن ثمة �س��يادة للخطاب الالعنيف في
فل�سطين ،50،واعتباره الخطاب الأوحد والمقبول وال�صحيح ،وكثير من تعبيرات الحقل
المحاججي تقوم على ا�ستح�ض��ار م�س��تبطن للخطاب المهيمن ،وتتم �إعادة ا�س��تخدامه
51
ميمى؛
�ض��من منطق عالقة �إعادة الإنتاج بين
ِ
الم�س��تعمر والم�س�� َت َ
عمر وفق منط��ق �ألبير ّ
الم�س��تعمر الفل�س��طيني واقعه و�أدوات
الم�س��تعمر «الإ�س��رائيلي» يفر�ض على
بمعنى �أن
ِ
َ
مقاومته �أي�ض�� ًا ،كما هو الحال بالن�س��بة للجدار .وفعلي ًا يقوم جي�ش اال�ستعمار بالتدريب
52
وا�س��تخدام �أ�سطوله الحربي وتكنولوجيته �ض��من منطق البيو�سيا�سية الذي ي�سميه فوكو
«بيوبوليتك���س ( ،»)biopolitiqueحي��ث تقوم الإدارة اال�س��تعمارية «اال�س��رائيلية»
بتجريب كل االبتكارات والأ�س��اليب للمراقبة والعقاب والقمع كل يوم جمعة ،وتجرب
على �أج�س��اد الفل�س��طينيين كل �أنواع الأ�س��لحة؛ وتختبر ردات فعل المتظاهرين لت�شكل
اللة الحرب اال�ستعمارية» اال�سرائيلية» مختبرا رخي�صا للتجارب.
�إ�ض��افة �إلى ذلك ،تنتقد مجموعات كبيرة 53من ال�ش��باب هذه الحراكات لأنها تتهمها
ب�أنها موجهة للر�أي العام الغربي وللكاميرات ،وال ت�ؤثر في تغيير الواقع المعا�ش ،ويمكن
لن��ا �أن نعطى مثا ً
ال لفكرة «�إ�س��ناد» 54التي �أق��رت تنظيم حفل لإحياء �أغاني االنتفا�ض��ة
الأولى ،باعتبارها �ش��عارات ملهمة م�ستمرة ،ويجب �أن يحتذي بها في الح�شد ال�شبابي
الحالي ،هذا التحرك ُع ّنون «بدعم من ال�ش��عب الفل�س��طيني» وه��ذا العنوان جاء ممث ً
ال
لموقف هذه المجموعات ال�ش��بابية الراف�ض للدعم الم�ش��روط للمنظمات وال�شبكات
الدولية التي تمار�س �ض��غوطات عينية ،وكذلك عبر خطابات معولمة ت�س��تبطن من قبل
الفاعلين ورواد النا�ش��طية الفل�س��طينية الجديدة لتقديم خطابات مقبولة دولي ًا تقوم على
القانون الدولي المختزل.
 .49مقابالت مع ن�شيطات ون�شطاء ممن �شاركوا فى �إقامة القرى الثالث.
 .50يعكف الباحث حالي ًا على �إنجاز درا�سة عن هيمنة الخطاب الالعنيف في المجتمع الفل�سطيني.
Memmi Albert 1957, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur, .51
préface de Jean-Paul Sartre, Paris, Éditions Corréa.
.Foucault Michel 1973, Surveiller et punir, Paris, Gallimard .52
 .53مقابالت مع ن�شطاء.
 .54حفلة �أقيمت في ق�صر رام اهلل الثقافي في �شهر �أيلول  ،213نظمتها مجموعة �شبابية ا�سمها �إ�سناد.
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ويمك��ن اعتبار احتف��ال حركة فتح بانطالقته��ا الثامنة والأربعين 55،وتحدي��داً في مدينة
غزة� ،ش��ك ً
ال من �أ�ش��كال هذا الحراك المجتمعي ،ولي�س كما ُيروج له �أن�ص��ار حركة فتح
ب�أنه دليل على �ش��عبية الأخيرة ،حيث خرجت �آالف م�ؤلفة من �ش��تى �أنحاء القطاع لت�صل
�إل��ى مدينة غزة للم�ش��اركة في االحتفال ،ب��ل لقد بد�أ االحتفال فعلي ًا قب��ل الحدث ب�أيام.
ولقد كان وا�ض��ح ًا من �سلوكيات النا�س ومن ا�س��تطالع الآراء� 56،أنه ر�سالة من النا�س ب�أن
«النا�س �ضاقت ذرع ًا بحالة ت�ضييق الخناق عليهم و�سيا�سة تكميم الأفواه» ،حيث خرجت
مجموعات كبيرة من النا�س للتنزه ،وجاء ق�سم من ال�شباب ليرق�صوا في ال�شوارع ويعبروا
عن رف�ضهم لقمع �سبع �سنوات وتكميم الحريات الحا�صل فيها.
ف�شل الحراكات االجتماعية في التحول �إلى حركة احتجاجية م�ؤثرة
لم تنجح هذه الحراكات ال�ش��بابية والمطلبية االحتجاجية في تغير الخارطة االحتجاجية
الفل�س��طينية التي تراوح مكانها منذ �أكثر من خم�س �س��نوات ،وذلك لأ�س��باب عدة �أذكر
بع�ض ًا منها:
•�إن ه��ذه الح��راكات �إم��ا ذات طاب��ع نخبوي/جيلي ف��ي حالة  ،2011و�إما �ض��يقة
ومح�صورة برام اهلل وغزة ،ومرتبطة ب�أجندات حزبية في حالة ثانية ،ولذا لم تنجح في
ت�ش��كيل حا�ضنة �أو رافعة اجتماعية .تحركت مجموعات �شبابية كثيرة بالت�شارك مع
ال�ش��بكات العربية والدولية التي ين�شط فيها ال�شباب الفل�سطيني في ن�ضاالت عديدة،
ولكنها حتى هذه اللحظة لم تنقل الحراك من العالم االفترا�ضي �إلى الميدان .هذا ال
يعنى �أن االفترا�ض��ي هو خيالي ،بل هو انعكا�س للواقع االجتماعي ،ولكنه لم يتمكن
حتى اللحظة من �إحداث تغيير وت�أثير ،ومن هنا يرى العديد �أننا ما زلنا في انتفا�ضات
«في�سبوكية»� ،أو �إلكترونية.
•تنامي حالة الف�شل وال�شعور بالإحباط والعزوف عن ممار�سة ال�سيا�سة بمعناها الوا�سع،
نتيجة الهوة المتعاظمة بين الم�ش��روع الذي تقوده ال�س��لطة الفل�س��طينية غير وا�ضح
المعالم والمتخندق حول ا�س��تراتيجية التفاو�ض التي لم تعط �أي نتيجة ملمو�س��ة منذ
�أكثر من  20عام ًا� ،إ�ض��افة �إلى عوامل الإحباط المرتبطة ب�إنهاك المجتمع الفل�سطيني
 .55ف��ي الثال��ث من كانون الثاني  ،2013احتفلت حركة فتح بانطالقتها لأول مرة بعد انقطاع دام خم�س �س��نوات ب�س��بب
االنق�سام الفل�سطيني ،وقد اختلف الطرفان على مكان �إقامة المهرجان ،حيث رف�ضت الحكومة في غزة �إقامته على �أر�ض
الكتيبة التي تقام على �أر�ضها مهرجانات االنطالقة عادة .اتفق الطرفان على �إقامة حفل االنطالقة على �أر�ض ال�سرايا.
 .56مالحظات ميدانية �أثناء زيارة مدينة غزة خالل حفل االنطالقة.
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من �آثار االنتفا�ض��ة الثانية ،والمرتبطة بت�ض��حيات النا�س الج�سيمة (التي ت�شمل على
�س��بيل المثال ال الح�ص��ر اال�ست�ش��هاد ،والإ�ص��ابة ،والإعاق��ات ،واالعتقال ،وهدم
البيوت ،ودفع الغرامات ،والمنع من ال�س��فر ،واالغتياالت � ...إلخ) ،مقابل �س��قف
متدنٍ من تحقيق �إنجازات �سيا�سية ،بل وهوة هائلة بين الخطاب الر�سمي الفل�سطيني
وبين طموحات مجموعات كبيرة من ال�سكان بتحقيق التحرر واالنخراط في عملية
التح��رر الوطني .ينعك���س هذا الحال في عزوف الفل�س��طينيين عن الم�ش��اركة في
الن�ش��اطات ذات الطابع االحتفالي التي ترعاها ال�س��لطة الفل�سطينية للنكبة ،مث ً
ال هذا
الع��ام كانت الم�ش��اركة ربما الأقل منذ �س��نين طويلة ،فهذا �أي�ض�� ًا انعكا�س ناتج عن
فق��دان الثقة بجدوى هذه التح��ركات ،لأنها تنتهي في الميادين العامة� ،إ�ض��افة �إلى
تناق�ض المواقف المرتبطة بتوقف المفاو�ض��ات و�إعادة المفاو�ضات على الرغم من
الموقف العلني عن توقف اال�ستيطان ك�شرط ال�ستئنافها.
•�إن حال��ة فق��دان الثقة في الم�ؤ�س�س��ات والأحزاب ال�سيا�س��ية ،و�إنه��اك المجتمع
بتعاظم نزعات ا�س��تهالكوية قائمة على ال�سيا�س��ات الإقرا�ض��ية لجل ال�سكان وفق
ت�صورات معيارية اقت�صادية جديدة ،تعك�س حالة الت�شوه الم�ستعمري الذي يعي�شه
المعا�ش ي�ستح�ضر مجموعة من
الفل�س��طينيون .هذا ال َت ُ�ش��وه للواقع اال�س��تعماري ُ
الخطابات التي تعمل من خالل و�سائل الإقناع المختلفة الت�أثير على تم ُثالت النا�س
وتخيالتهم الجمعية عن الحياة تحت اال�ستعمار .وتُغيب م�شاريع «التحرر» وقيم
ُ
«العمل الطوعي» ومقاومة اال�ستعمار .وت�ستبدل بخطابات «التنمية االقت�صادية»
وتقاري��ر للبنك الدولي عن «جاهزي��ة الدولة» .وخطاب��ات قانونية حقوقية تنظر
ال�س��تحقاقات حقوقية ف��ي المحافل الدولي��ة ،تجعل المجتمع بكامل��ه في حالة
انتظار وترقب وفُرجة و ِت�ش�� ُغله .تجدر الإ�ش��ارة �إلى �أن الإدارة اال�ستعمارية تعمل
بدورها على تعزيز هذه الثقافة ،فقد �س��محت �سلطات اال�ستعمار ب�إعطاء ت�صاريح
التجارية للمدن
المجمعات
فل�سطيني في �آب  2012لل�شراء من
لأكثر من مئة �ألف
ّ
ّ
ّ
ّ
المحتل
الفل�سطيني
الفل�س��طيني ،وعلى �شواطئ ال�س��احل
إ�س��رائيلية في الداخل
ال
ّ
ّ
ّ
العام � .1948إن هذا الم�ش��هد ،عدا عن �أنه يقدم تف�سيراً اقت�صادي ًا لإقدام �سلطات
اال�س��تعمار على فتح �أ�س��واقها �أمام الفل�سطينيين لم�ض��اعفة �أرباحها� ،إال �أنه يظهر
�أي�ض ًا تعاظم النزعات اال�ستهالكوية.
•�إ�ض��افة �إلى هذا الت�ش��وه في الثقة ،فقد تعاظم االنق�س��ام الداخلي الفل�س��طيني بين
طرف��ي النزاع (فتح وحما���س) وبين فتح وفت��ح ،وبين فتح وال�س��لطة ،و�أثر ذلك
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على الفكرة الوطنية نف�س��ها المهم�شة لل�شتات والمتنازعة على �سلطتين في ال�ضفة
الغربي��ة وقط��اع غزة ك ً
ال على حدة .و�ش��عور المواطنين ب�أنهم �ض��حايا انق�س��ام
حزبي��ن .هذا االنق�س��ام يظهر في الوقت نف�س��ه م�ص��حوب ًا بمح��اوالت الحتواء
ال�س��لطتين للحراكات في ال�ضفة الغربية ،من خالل تقنيات �إخالء ال�ساحات العامة
عن طريق �إحالل موظفي ال�سلطة فيزيائي ًا محل المحتجين ،مع طرق قمعية �أخرى
مثل و�سائل الإخالء الناعمة الذي مار�ستها الأجهزة الأمنية في رام اهلل في ،2011
ف��ي حين قام��ت حركة حما�س با�س��تخدام �أ�س��اليب قمعية فظة لمن��ع التظاهرات
االحتجاجية في مدينة غزة.
•والجدير بالذكر �أي�ض�� ًا هنا ،هو غياب ح�ض��ور ميادين عامة ت�ش��به مي��دان التحرير،
�إما فيزيائيا في رام اهلل ،و�إما لأ�س��باب تتعلق بالقمع والمنع في حالة ميدان فل�س��طين
(ال�س��احة) �أو الكتيبة بمدينة غزة .فقد عملت ال�سلطتان على منع التجمهر الروتيني
الذي ي�ؤ�س���س ال�س��تمرارية وديموم��ة الحدث بمنط��ق تيلل��ي ( 57،)Tillyوتخليق
جماع��ات من الفاعلين مرتبطين بالمكان الم�ؤ�س���س للحدث ،و�س��احة متفق عليها
للتعبير عن االحتجاج العلني في الف�ضاء العام فيزيائي ًا ورمزي ًا.
•ربما ال�س��بب الأكبر هو تعاظم �أزمة الخطاب الوطني الفل�س��طيني؛ التي ت�ستح�ض��ر
�أ�ش��كال ما قبل الوطنية (الع�ش��ائرية ،والمناطقية  ...الخ) للتم�س��ك بها نتيجة تعميم
�أ�شكال التوزير وفق ح�سابات جهوية ،التي عبر عنها في ت�شكيل الحكومة الفل�سطينية
الأخي��رة التي تم فيها ا�س��تقدام �أربعة وزراء من جامعة واحدة ،وتعيين وزير �إ�ض��افي
نظ��راً الحتجاج �أبناء مدينته ،كل ه��ذه التوزيرات هي نماذج تظهر عمق الأزمة التي
يمر بها المجتمع الفل�س��طيني اليوم .هذا الإ�ش��كال و�إ�ش��كاالت �أخرى مثل تعميم
الوا�سطة والمح�سوبية والمحاباة والزبائنية ،م�صحوب ًا بتنامي �شعور مجموعات كبيرة
بالإق�ص��اء ،يدفع الكثير م��ن المواطنين �إلى اللجوء �إلى و�س��ائل �أخرى في ظل غياب
الأمن الدوالتي الذي لم تحققه ال�س��لطة الفل�س��طينية ،فيجرى ا�س��تبداله بم�ؤ�س�سات
اجتماعية �أخرى كالعائلة ،والع�ش��يرة ،والحمول��ة ،والتقارب الجغرافي/الجهوى-
المناطقي ،عو�ض�� ًا عن هذا الغياب ،حيث تن�شغل قطاعات وا�سعة من النا�س بت�شكيل
حكومة جديدة ،مهمتها الأ�سا�س��ية ،وربما الأهم ،هي «ل�ص��رف الرواتب» .وعلى
ال�صعيد الآخر ،تن�شغل حكومة حما�س بفح�ص «مقايي�س رجولة �أهل غزة» ،والم�س
.Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, New York: McGraw-Hill, 1978 .57
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بالحريات العامة ،وجمع ال�ضرائب ،وابتداع الو�سائل الجديدة في المراقبة والت�ضييق
عل��ى المواطن��ات والمواطني��ن ،تحت ذرائع «�أ�س��لمة المجتمع» ،مثل منع �ش��رب
النارجيلة ،والت�أكد من �ص��لة القرابة من المتنزهين ال�ش��باب على �شواطئ مدينة غزة،
والتعر�ض لل�ش��باب لتوبيخهم على ارتدائهم لل�س��راويل «غي��ر المقبولة» اجتماعي ًا،
واالعترا�ض على ق�ص��ات �ش��عرهم  ...ال��خ .وقد يرى البع�ض �أن هذه الت�ض��ييقيات
مرتبط��ة بمحاولة بع�ض التيارات في حما�س ،وك�س��ب المعركة م��ع بع�ض التيارات
ال�س��لفية الت��ي قامت في ال�س��ابق بح��رق محالت الحالق��ة ،ومحالت بيع �أ�ش��رطة
الكا�سيت ،ومقاهي البلياردو  ...الخ.
•يمكن لنا �أن نذكر �س��بب ًا �آخر ،وهو �أن جل الخطابات الفل�س��طينية الر�سمية وبع�ض
الخطابات غير الر�س��مية تتمتر�س عالقتها مع الم�ستعمرين �ضمن تقم�ص �شخ�صية
ال�ض��حية ،الذي يدفع ال�ض��حية �إلى لوم ذاتها ،وت�سخيفها ،واال�ستخفاف بقدرتها
على مقاومة اال�س��تعمار ،بل وت�ؤ�س�س التكالية على جماعة دولية متخيلة تقع على
عاتقها بناء المدار�س ،وتعليم الأبناء ،و�صرف معا�شات القادة الع�سكرين  ...الخ،
وي�ش��كو الر�سمي من انحياز دولي ل�ص��الح �إ�س��رائيل ،وتواط�ؤ معها على ح�ساب
«دولة فل�س��طين» .بناء على ما تقدم ،هل م��ن الممكن االعتقاد �أن االحتجاجات
العربي��ة غير قابل��ة لالنتقال ،يحاول المحور القادم فتح مجموعة من الت�س��ا�ؤالت
حولها.
•ف�ش��ل الخطابات ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية في تج��اوز ثقافة الف�ص��ائلية والدفاع عن
الف�ص��يل ،وذلك �إما ب�س��بب مركزية التراتبات البيروقراطية لهذه الأحزاب وبع�ض
�شخو�صها الم�ؤ�س�سة ،و�أبوية ممار�س��اتها ،وغياب بع�ض الممار�سات الديمقراطية
ع��ن بع�ض��ها ،وه�شا�ش��ة بنى بع���ض الأح��زاب التي تعم��ل على تثقي��ف كوادرها
ومنا�ضليها بثقافة عن فاعلي الأحزاب بطريقة �أكثر �أهمية من ثقافة �إدارة ال�صراع مع
الم�س��تعمرين ،ما جعل قدرة بع�ض ال�ش��باب على التحرك خارج �أطر �أحزابهم �أمراً
�ص��عب ًا لمجموعات كبيرة من ال�شباب ،التي ،بحكم �آليات اال�ستدخال لهذه الثقافة
ال�سيا�سية ،و�سيرورات الأفراد ال�شخ�صية ،وتوافق م�صالحهم ،بل وبقوتهم اليومي،
تواج��ه عوائق للخ��روج عن الخطوط العامة لأحزابهم� .ص��حيح �أن مجموعة من
ال�ش��باب الذي��ن تحركوا في الحراكات المختلفة ينحدرون من �أ�ص��ول ف�ص��ائلية،
ولكنهم لم يتحركوا بقرارات حزبية.
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ه��ل يمك��ن التنب�ؤ بتو�س��ع رقعة االحتجاجات �ض��د ال�س��لطة الفل�س��طينية� ،أو التنب�ؤ بحدوث
انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة؟
�إن قراءتنا لإطالق الن�ش��طاء الفل�س��طينيين هذه الممار�س��ات ،ال يمكن �أن تترجم �إال عبر
خلفية من تراث �ش��عبي وتفاهم وا�س��تياء �ش��عبي داعم لها .وهذا يعني �أن العنا�صر �سابقة
الذك��ر ،تُظهر �أن ثمة تراجع ًا لحجم الم�ش��اركة في الفعاليات في ال�ش��ارع وال�س��احات
والميادين العامة ،باتجاه ف�ض��اءات الر�أي التي يمار�س فيها المدونون من ال�شباب ترجمة
لهواج�س��هم 58،بعبارات �أقل ب�س��اطة وبطرق �أ�س��هل دون تجاوز االعتبار للفعل ،ولكنه
ينتق��ل �آني�� ًا �إلى العالم االفترا�ض��ي بانتظ��ار حدث ما ،لأن العالم االفترا�ض��ي هو �أي�ض�� ًا،
ول��و جزئي�� ًا ،انعكا���س للواقع االجتماع��ي .وعليه ،فق��د يتحول الخط��اب الحالي من
دوائ��ر التهمي�ش والإق�ص��اء �إلى دوائر الح�ض��ور والقدرة على االنتقال م��ن المجال العام
االفترا�ض��ي �إلى الواقع والتحرك �ض��د عدو اجتماعي محدد ،حيث تغيب عن الأو�س��اط
االحتجاجية الفل�سطينية المختلفة عنا�ص��ر تحديد العدو االجتماعي ،بعك�س الحراكات
العربي��ة االحتجاجية التي نجح��ت في ت�ش��خي�ص �أعدائها االجتماعيي��ن؛ ونظراً لوقوع
فل�س��طين تحت ال�ش��رط اال�س��تعماري ،ف�إن �أولوية الح��ركات االجتماعية �س��تكون في
التحرك �ض��د اال�ستعمار وم�ؤ�س�س��اته اال�ستعمارية ،وم�س��توطنيه ،وجي�شه ،وقد ي�صاحب
ذلك احتجاجات �ض��د ال�سلطة ال�سيا�سية الفل�سطينية وبع�ض رموزها� ،ستدفع ثمنها بع�ض
الجماعات ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،ومن المرجح �أن تن�ضم مجموعات كبيرة من حركة
فت��ح �إلى االحتجاجات ،بل ولقيادتها ،كما حدث في االنتفا�ض��ة الثانية ،وكذلك الحال
�سيكون بالن�سبة لحراك الف�صائل الأخرى التي على �صغرها� ،أو على الرغم من كونها جهة
معار�ض��ة ،ف�إنها ت�شارك ،ب�ش��كل جزئي ،في الم�ستوى الخطابي والواقعي نف�سه ،وبذلك
ف�إن جل االحتجاجات �ستوجه نحو عدو الفل�سطينيين الأوحد اال�ستعمار «الإ�سرائيلي».
م�ستقبل بقاء «ق�ضية فل�سطين» باعتبارها ق�ضية العرب الأولى
لطالما كانت فل�س��طين هي ق�ض��ية العرب الأولى ،واعتبرت الق�ض��ية الفل�س��طينية ق�ض��ية
عربية ،و�ص��يغت ع�شرات البرامج ال�سيا�س��ية ،وكانت فل�سطين في قلبها .ولطالما كانت
العروبة �ش��عوراً وهوي ًة وخطاب ًا وممار�س�� ًة مرتبطة بفل�سطين وق�ضيتها .لقد كانت الق�ضية
الفل�س��طينية حا�ض��رة على الدوام في الخطاب العربي من خالل ال�شعار والممار�سة ،وتم
�	.58أباهر ال�سقا« .فل�سطـين :الح�ضـور والغيــاب في المجتمعات العربية» ،مجلة ال�سفير اللبنانية ،العدد  - 34الجمعة
� 15شباط.2013 ،
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انخ��راط مجموعات كبي��رة من الجماعات العربية مختلفة الم�ش��ارب والأ�ص��ول وغير
المتجان�سة �سو�س��يولوجي ًا في الدفاع عنها ،وتبنيها ،باعتبارها ق�ضية عربية ،و�سقط �آالف
المقاتلين العرب (المتطوعين و�أفراد الجيو�ش الر�سمية)؛ �سواء في الحروب الر�سمية التي
خا�ض��تها دول ما بعد اال�س��تقالل في ح��روب  ،1948و ،1967و� ،1973أو من خالل
وعبر �آالف المواطنين
م�ش��اركة �آالف المتطوعي��ن والمقاتلين في الدفاع عن فل�س��طينَّ ،
العرب عن ق�ض��ية فل�س��طين ،كتاب ًة وم�سرح ًا و�ش��عراً من خالل التعبيرات الفنية المختلفة
التي كانت ق�ض��ية فل�س��طين محوره��ا .وكذلك اندمجت مجموع��ات كبيرة من خالل
�أحزاب عربية متنوعة الر�ؤى في خ�ضم ال�صراع مع الدولة اال�ستعمارية «�إ�سرائيل».
وبقيت فل�س��طين وق�ض��يتها تحتل مكان ال�ص��دارة ف��ي اهتمامات الباحثين والدرا�س��يين
ف��ي المراكز البحثية والدرا�س��ية العربي��ة .وكان ذلك االهتمام يت�ص��اعد مع ازدياد بط�ش
الم�ش��روع اال�س��تعماري بالفل�س��طينيين ،وذلك بالتوازي مع تو�س��يع رقع��ة االعتداءات
«الإ�س��رائيلية» ،وحروبها ،وغاراتها ،التي كانت تتو�س��ع ّ
باطراد �ض��د العديد من الدول
العربية؛ بدءاً بم�ص��ر ،ومروراً بتون�س وال�سودان والعراق ولبنان ،وانتهاء ب�سوريا ،ما �أبقى
الق�ضية الفل�سطينية ومعها ال�صراع مع «�إ�سرائيل» �صراع ًا عربي ًا�/إ�سرائيلي ًا .وللإ�شارة فقط،
ف�إن �ضحايا ال�صراع مع اال�ستعمار «الإ�سرائيلي» من العرب غير الفل�سطينيين يفوق رقمي ًا
�ض��حايا الفل�سطينيين �أنف�سهم ،ومنهم �أذكر� :ضحايا الغارات في الأرا�ضي العربية (م�صر،
لبنان� ... ،إلخ)� ،شهداء الدوريات العرب ،الفدائيون العرب من الكتيبة الطالبية� 59،إ�ضافة
�إل��ى انخراط منا�ض��لين عرب في �أحزاب الثورة الفل�س��طينية وبل وقيادته��ا .وعليه ،ف�إن
الخط��اب العروبي لي�س خطاب ًا فوقي ًا منعز ًال ع��ن النا�س وتمثالتهم الهوياتية ،لأنه خطاب
م�ستبطن من قبلهم كما ا�شرنا �سابق ًا ،بل على العك�س ،فثمة فجوات بين التمثالت الر�سمية
والتمثالت ال�شعبية للعروبة.
�أما فيما يخ�ص بقاء ح�ض��ور الق�ضية الفل�سطينية كق�ضية مركزية للعرب ،ف�إن هذا قد يتغير
خالل ال�سنوات القادمة ل�صالح �إعادة االعتبار للق�ضية الفل�سطينية ،باعتبارها ق�ضية العرب
الأولى ،ولكن قد ال يحدث هذا �إال بالتوازن مع الق�ض��ايا الخا�ص��ة بكل بلد ،وذلك لأن
عنا�صر ال�صراع مع الدولة اال�ستعمارية «�إ�سرائيل» لن تزول؛ لأن الم�شروع اال�ستعماري
ال�ص��هيوني بحكم طبيعته وطبيعة «�إ�سرائيل» اال�س��تعمارية ،وحاجتها التو�سعية الدائمة،
وت�صادمها الحتمي المرتبط ب�ض��رورة تجديد الحروب التي قد ت�شنها ،ف�إنه من المرجح
 .59الم�صدر نف�سه.
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�أن تتو�س��ع رقعة النقمة �ض��ده م�س��تقب ً
ال ،ما قد يدفع بالخطاب «العروب��ي» الجديد �إلى
الواجهة ،ويدفع جماعات عربية �ضاغطة لإعادة االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية؛ طبع ًا وفق ًا
لتغيي��ر موازين القوى ،وفعالية الخطابات و�آليات ا�س��تبطانها ،وال�ص��راعات بين القوى
االجتماعية وال�سيا�س��ية المختلفة في البحث عن حلول للق�ضايا الملحة لكل بلد عربي،
وبي��ن تمنيات الوح��دة بين النماذج القديم��ة ،وبين ر�ؤى جديدة تقوم على ا�ستح�ض��ار
نموذج االتحاد الأوروبي.
ولتمكي��ن ه��ذا من الح��دوث ،يج��در ،بل ويج��ب ،اال�س��تفادة من تجارب الت�ش��بيك
للمجموعات ال�شبابية العربية الجديدة لإعادة االعتبار للق�ضية الفل�سطينية ،وعدم اختزالها
�إلى �ش��قها الر�سمي ،وفهمها للعالقة التي تقيمها مع نظيراتها في الدول العربية ،حيث �أن
مجموعات كبيرة من الجماعات العربية المختلفة الم�شارب والأ�صول وغير المتجان�سة،
كانت وال تزال تدافع عن فل�س��طين وق�ض��يتها� ،س��واء تلك التي �شهدت حراكات عربية،
�أو تل��ك التي لم تمر بها حت��ى اللحظة .والمطلوب هو �إعادة اعتبار لخطاب فل�س��طيني
جدي��د ،يقوم على الحق��وق والمبادئ ،ولي�س على التوازن��ات الممكنة ،وكذلك يرتكز
على المقاومة ككل ،ولي�س على الممكن منها ح�س��ب توازنات الم�ص��الح الآنية ،وعلى
الت�ض��امن ولي�س على ال�شفقة .وهذا يتطلب ا�ستخطاطية (ا�ستراتيجية) جديدة ،تقوم على
اعتبار اال�ش��تباك مع الم�شروع اال�ستعماري ،والتقليل من ت�ش��وهات الحالة الفل�سطينية،
باعتبارها دولة ،و�ستمنح مواطنيها ما يلزمها ،ما �سي�ؤدى �إلى تراجع دور العرب في الدعم
والم�ساندة (الخجول �أ�ص ً
ال).
وربم��ا ليح��دث تح��رك اجتماع��ي �أكبر ،يج��ب �إعادة االعتب��ار لمكونات ال�ش��عب
الفل�س��طيني ك�أطراف �أ�سا�سية فاعلة وم�شاركة في �ص��ناعة القرارات الجماعية؛ والحد
من مظاهر التهمي�ش ل�صالح �سكان فل�سطينيي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�إعادة �إحياء
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير على �أ�س�س جديدة؛ و�صياغة م�شروع وطني جديد بعد �إنهاء
االنق�سام ،وهذا يتم عبر ت�شكيل جماعات �ضاغطة مجتمعية ،بالت�شارك مع بع�ض القوى
الراف�ض��ة لالنق�سام بين طرفي االنق�س��ام ،يقوم على �إعادة التفكير في �أ�س�س ال�صراع مع
«�إ�س��رائيل»؛ �أي العودة �إلى المربع الأول باعتبارها دولة ا�س��تعمارية ت�ستعمر فل�سطين،
وتُخ�ض��ع ال�شعب الفل�سطيني ل�س��يطرتها .ويتطلب ذلك �إعادة �صياغة اال�ستراتيجيات
الوطنية الفل�س��طينية المقاومة للم�ش��روع اال�س��تعماري� .إن قراءة �سو�سيولوجية حول
التخي�لات الفل�س��طينية الحالية لمجم��ل هذه الثورات ،ق��د تغير وتوجه ال��ر�أي العام
الفل�سطيني ب�شكل كبير باتجاه النظر �إلى �أن الثورات العربية �أ�صبح لها ت�أثير �سلبي على
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الق�ض��ية الفل�س��طينية ،حيث يتم تهمي�ش��ها ل�ص��الح االهتمام بما يحدث في ال�ساحات
العربية على ح�س��اب هذه الق�ضية .وتظهر اال�ستطالعات المختلفة �أن مجموعة كبيرة
من الفل�س��طينيين يرون فيها مقدمة لتق�سيم المنطقة العربية ،ولتمرير مخططات جديدة
يكون الم�ستفيد الأكبر منها هو «�إ�سرائيل».
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